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1. Val av protokolljusterare   
   
 

 

2. Direktiv till ombud vid Kommuninvests stämma 
(KS.2022.0128) 

Tomas Nilsson 
(Tillgänglig för frågor) 
09:05 

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud vid Kommuninvests stämma 
 Inbjudan - Kommuninvest Föreningsstämma 31 mars 2022 
 Årsredovisning för Kommuninvest 2021 
 Kallelse med handlingar till föreningsstämma 2022 
 Kommunstyrelsens beslut § 70, 2022 Direktiv till ombud inför 

årsstämma för Kommuninvest 2022 
 

3. Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 
2023-2027 (KS.2022.0108) 

Cecilia Erlandsson och 
Kristina Thern SeF 
(Tillgängliga för 
frågor) 09:10 

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 

2023-2027 
 Remiss lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Bilaga. Tidplan investeringar lokalförsörjningsplan 2023-2027, remiss 
 Bilaga. Tidplan inhyrningar lokalförsörjningsplan 2023-2027, remiss 
 Serviceförvaltningens förslag till hyresbudget  2023-2027. För 

kännedom 
 Serviceförvaltningens förslag till investeringsbudget 2023-2027. För 

kännedom 
 Barn- och familjenämndens beslut § 25, 2022 Yttrande över underlag för 

lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 
 Behovsbedömning ortsvis för förskola och skola 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 21 2022, Lokalförsörjningsplan 

2023 
 Kultur och Fritids lokalbehov år 2023-2027 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 16, 2022 Inriktningsbeslut för nytt 

vård- och omsorgsboende med inriktning på demens 
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4. Förslag att godkänna servitut på fastigheten 
Löberöd 1:214 (KS.2018.0652) 

Alice Petersson 
(Tillgänglig för frågor) 
09:30 

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Förslag att godkänna servitut på fastigheten Löberöd 

1:214 
 Kartmaterial på Löberöd 1:214 
 Förslag till servitutsavtal för vatten- och avloppsledning på Löberöd 

1:214 
 

5. Samråd för detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, 
Eslövs kommun (KS.2021.0030) 

Sofia Svensson 
(Tillgänglig för frågor) 
09:35 

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Samråd för detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, 

Eslövs kommun 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Planbeskrivning, samrådshandling för detaljplan för Ölycke 1:228 
 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, Geoteknik och 

Markmiljö, 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 46, 2021 Planbesked för 

fastigheten Ölycke 1:228, Eslövs kommun 
 

6. Beslut om granskning för detaljplan för 
Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv, Eslövs 
kommun (KS.2020.0446) 

Mikael Vallberg 09:40 

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Beslut om granskning för detaljplan för Åkermannen 

10, 11 och del av 14 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Plankarta för Detaljplan för Åkermannen 10, 11 o del av 14. Granskning 
 Planbeskrivning för Detaljplan för Åkermannen 10, 11 o del av 14. 

Granskning 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 MUR tillbyggnad Kulturskolan (Markteknisk undersökningsrapport) 
 PM - Geoteknik Tillbyggnad Kulturskolan 
 Antikvarisk förundersökning för Åkermannen 10 Granskningshandling 
 Antikvarisk konsekvensbeskrivning för Åkermannen 10 
 PM - Miljöteknisk markundersökning tillbyggnad Kulturskola 
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 Rapport. Riskbedömning Detaljplan Åkermannen 10 m.fl. i Eslöv 
 Trädrapport för Medborgarhuset i Eslöv 

 

7. Beslut om granskning av Detaljplan för Sebran 38 
Eslövs kommun (KS.2017.0442) 

Torsten Helander 09:50 

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Beslut om granskning av Detaljplan för Sebran 38, 

Eslövs kommun 
 Plankarta för detaljplan Sebran 38. Granskning 
 Planbeskrivning - Detaljplan för Sebran 38. Granskning 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Bullerutredning Sweco, fastigheten Sebran 38 
 Solstudie, Lokal XXX Arkitekter, fastigheten Sebran 38 
 Parkeringsutredning, Lokal XXX Arkitekter, fastigheten Sebran 38 
 Miljöteknisk markundersökning, Contractor Areco 9 maj 2019, 

fastigheten Sebran 38 
 Undersökning av betydande miljöpåverkan, fastigheten Sebran 38 

 

8. Prognosuppföljning för 2021 avseende 
befolkningsprognos samt lägesrapport för 
integration av nyanlända (KS.2021.0134) 

Måns Berger 10:00 

   
Beslutsunderlag 
 Presentation. Prognosuppföljning samt lägesbild nyanlända 2021 helår 

 

9. Befolkningsprognos 2022-2038 (KS.2022.0141) Måns Berger 10:05 
   

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Befolkningsprognos 2022-2038 
 Presentation från Statisticon AB. Befolkningsprognos 2022-2038 
 Presentation. Befolkningsprognos 2022-2038 

 

10. Kommundirektören informerar Eva Hallberg 10:15 
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2022-03-02 
Tomas Nilsson Kommunstyrelsen 
+4641362012  
tomas.nilsson@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Direktiv till ombud vid Kommuninvests stämma 

Ärendebeskrivning 
Kommuninvest har kallat till föreningsstämma den 31 mars i Göteborg eller digitalt. 
Stämman hålls två veckor tidigare än förra året. Handlingarna blir tillgängliga först 
ca två veckor före stämman. 
 
Beslutsunderlag 
Inbjudan Kommuninvest föreningsstämma 31 mars 2022. 
Årsredovisning 2021. 

Beredning  
Kommunledningskontoret har medverkat vid medlemsrådsmöte inför stämman där 
kommande stämmoärenden har diskuterats. Presenterat underlag vid medlemsråden 
följer tidigare beslut om bl a kapitaluppbyggnad, hantering av riskskatt. 
 
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot utsänd årsredovisning för 2021.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta uppdra 

till kommunens ombud ekonomichef Tomas Nilsson att rösta i enlighet med 
utsända stämmohandlingar och förslag till beslut efter avstämning av 
stämmohandlingarna. 

Beslutet skickas till 
Revisionsnämnden 
Kommuninvest 
 
 
Eva Hallberg Tomas Nilsson 
Kommundirektör Ekonomichef
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Från: "Andersson, Johan"

Till: "Nilsson <"Nilsson>
Tomas"
mailimport_KS
Ärende: Fwd: PÅMINNELSE - Kommuninvest Föreningsstämma 2022
Datum: 2022-03-01 19:20:58

Skickat från min iPad

Vidarebefordrat brev:

Från: Kommuninvest Event
Datum: 1 mars 2022 14:47:22 CET
Ämne: PÅMINNELSE - Kommuninvest Föreningsstämma 2022

Kommuninvests föreningsstämma 2022

Öppna i webbläsaren
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https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nP2qX-0004JY-3F&i=57e1b682&c=txlTtR4Z4SvPgS8ra0LXQoweUsPAqhVtuSMPtktOsTKn4qfMXYmhlWv8OAg9Q9sGh4IX12CkcUk1hVd8OqCCVxb6OnAH64o6qADMvn8LGXZsA3FGK8SCRXud8y5k-faTUMm44KqWVPtKrO5fPWvTb5IN-avrASugZaGovEDJbCKN-OGooPuKF6f-heigtFymYOAt_Tfjnu_Y4Pa9ZLDpNeEmuPtTCLT2aW_bhkjSKKcIGhY4sle5v1XG4P-Q1mbOsQ2RgNQZFU24l1mpCECOX3GJiN7y2EfkwhI21had1Quy--GUfsgPq00WD4aclWhyXmTtvyb5sZxOyF7lITAbJRkcFdy-_QbS0_EsW2ICHvne0abIoZwt5fIgZKBW5TXfhe_Uvp-KNFiILcr2RXUcthh7ne9W_XB7tFLQyz7k_QALA-iIaCwH8x9njxuUAp6FdjzYpRwyrQOLJwH39NzeVEiFMQIl25lU8PhmNz-tCUsDIWLx8Gnds0SILPZ04hARep8EOuLnOk0LHd0lJOIHq8jYGhnkNGA4QvmRIqzLImSFS2h7z6JRdmDc4RcdCzdYf58scgnviRgPy4C0L3rMwg5XEX1dCoKAIlJXu1yVj5rRY8zRv7gG8dMDINI08x4-p5ZmrsRl1wlpU__A8iMfbuusqekEYHcsgm0iv2IEwsNe6NqEQPa9cJIEymLdlgY2GCiDD8BVePx48gYjXs8BbpEUl5M6vtT00y8sVDYNmAPciwr8cYEwp6fEGsGcec8iWv8dz8mru-TpV4LEf80KMW3AjTC4zM1-aKaBzvRbU20


Kommuninvest föreningsstämma 2022, ”Bärkraft
i en ny tid”, går av stapeln 31 mars på Clarion Ho
tel Post i Göteborg.

Detta blir, som tidigare år, en heldag som inleds k
l 10.00 och avslutas med det formella stämmoförf
arandet som startar kl 16.00. Därefter bjuds det p
å middag kl 19.00.

Det är möjligt att delta både på plats i Göteborg o
ch digitalt via en digital plattform.

Vi har ett späckat program – med intressanta fråg
eställningar och spännande panelister!

VälkommentillKommuninvestf
öreningsstämma

!

Fysiskt/digitaltformatden 31mars

Vi tar gärna emot din anmälan senast den 10 mars
.

Mer information, program och anmälan
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https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nP2qX-0004JY-3F&i=57e1b682&c=UuEFqNVHCWQ6VuZeD4GbSNJ8fkD7YYqmaNHvX4wneqk_cx_t41YXsuLiv85-SGLkhF_B2MTJNG-Teus1oAkLmOQZCY2QOW3S2pymk1MqnhfK14mOvnL67373CifbUVEx23m5rEixC3GAJeyCzQ_O0IxYUiGoErrl7JN9bIaSVraYEIyxpRo6zSp8G-zQaN7wg63_ZtSlNeu9IeJMHFX-CT2bymbb7R3yrb9DOvLwJqRgwYKIvAgRLeBK-ssCeQJOMbEf7gzLH7kmtDuwV3gQahQe1XAf2cwmz3x4sGWLFiskodTAb_fdvphcQoV4-zq6YCh6s-zcbeess4sxd9NzqfycLBsQbhNIMQBBUh_L6szsGXTRTiFdYA19d2Xjl6PKPAAf5egHLf1cfrRwy_pBrPfLXHG5x1DastGvYHhUKcIwCkeKDR9lbuJXal9mXqT0qS_7oCkdBgt0NuwnLMGXP14DUn8W1rWAuId9EVqEeDtXTZEcwFIgWEdDW5j7TMGUTSNh_5Bld6NXpQJQTDfm-LjRQNBV6Co6SNei0V4LYFVY_eRzYLNwbFG8izI8HldvM8pVaQJTY8qiBxQdq3kuzQ2EnjoUs0fWuGOQHSZdY72VQ-ABNoahhRTQCUaMichrzST2dvTLj96KL3vRblEFtiAxNKz-CoO9C8nr4qefYWru77nnvnb_-xtLnredi2mSjOwLgO0VOSIrfqdLF9OH9vl5ilmq3-0WApFp-S1yLhPduyJJGLXsfIyl_xGfxfbieFQ1CqGgndU422P1FW8YtW-eaUL6_SRIeS5W3To9wBQ


Copyright © 2022 Kommuninvest, All rights reserved
.

Välkommen till årets stämma
!

Our mailing address is:
Kommuninves

t
Box 124

Örebro 701 42
Sweden

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this lis

t
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Årsredovisning för Kommun invest i Sverige AB (publ) finns på sidorna 27-98. Med ”Kommun invest” avses på sidorna 1-26 
Kommun invest Ekonomisk  förening och/eller Kommun invest i Sverige AB. Från sidan 27 avses Kommun invest i Sverige AB, om inget annat anges.  

Årsredovisningen för ägarföreningen  Kommun invest Ekonomisk förening finns på kommun invest.se 
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Ordförande har ordet  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  8
VD har ordet  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  10
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Organisation och medarbetare  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  34
Finansiell ställning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  35
Förslag till vinstdisposition  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  36
Risk- och kapitalhantering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  37
Bolagsstyrningsrapport 2021  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  42

FINANSIELLA RAPPORTER
Innehållsförteckning Finansiella rapporter  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  51
Resultaträkning och Rapport över totalresultat  ���������������������������������������������������������������������������������������������������52
Balansräkning  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  54
Redogörelse för förändringar i eget kapital  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  56
Kassaflödesanalys  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  58
Noter  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  59
Fem år i sammandrag  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  96
Alternativa nyckeltal  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  97
Underskrifter  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  98

Revisionsberättelse  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  99 

11 ( 858 )



Tillsammans för  
bättre villkor

Kommun invests roll är att erbjuda trygg och kostnads
effektiv 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.

280
+ 14

Kommun invest ägs av 280 kommuner  
och 14 regioner.

461  
Mdkr

Utlåningen till medlemmarna uppgick till 
461 mdkr vid utgången av 2021.

Kommun invest 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 

84  miljarder kronor.Organisation  
med tydlig  

rollfördelning
Kommun invest består av två delar.  
Kommun invest Ekonomisk förening 

(Föreningen) och 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.

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.

AAA

Aaa
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Händelserikt  
pandemiår

Kommuninvest har under 2021 fortsatt att hantera pandemin och dess 
återverkningar på ett effektivt sätt. Digitala och hybrida format har i hög 
grad använts för möten och event. Såväl utlåningen som upplåningen har 

haft en stabil utveckling. Viktiga framsteg har gjorts på hållbarhets
området, inte minst genom lanseringen av Lån för Social Hållbarhet.  

På den regulatoriska sidan har mycket kraft lagts på påverkans, analys, 
förberedelsarbete kopplat till den så kallade riskskatten. Kommuninvest 

kommer att fullt ut omfattas av skatten för 2022. Därefter är det riks
dagens tydliga mening att Kommuninvest ska undantas.

Coronapandemin
Pandemin har under 2021 fortsatt att prägla samhälls
utvecklingen. Året inleddes med hög smittspridning och 
långtgående restriktioner i Sverige och runtom i världen. 
Under våren och sommaren fick vaccineringen allt större 
genomslag. Restriktioner lättades och samhällen öpp
nades upp. För svensk del återgick samhällslivet till ett 
slags normalitet. Under hösten tilltog smittspridningen 
på många håll, med återinförda restriktioner som följd. 
I Sverige blev detta en realitet i november–december. 
Tack vare vaccineringen har effekterna, i termer av 
belastning på vården och dödstal, blivit mindre vid 
denna nya våg än tidigare under pandemin. 

Den ekonomiska återhämtningen har under året varit 
stark och mestadels stabil. Tillväxtsiffrorna har i Sverige 
och över nästan hela världen varit höga. Världsekono
min har i återhämtningsfasen påverkats av flaskhalsar, 
bristsituationer och produktionsstörningar. Detta har 
bland annat bidragit till ökad inflation och stigande 
inflationsförväntningar. Som en följd har ett flertal 
central banker påbörjat en uppstraming av penning
politiken. Minskade tillgångsköp och höjda styrräntor 
ligger numera i planeringen på många håll. På finans
marknaden har merparten av världens börser noterat 

betydande uppgångar. Det har funnits en viss oro kring 
hur en stramare penningpolitik skulle kunna påverka 
marknadsdynamiken. Men vid årets slut hade detta 
ännu inte i någon högre grad lett till korrigeringar eller 
turbulens. 

Inom ramen för sitt QEprogram har Riksbanken 
under året fortsatt att köpa kommunobligationer i stor 
skala. Agerandet har, av allt att döma, pressat ränte
nivåerna nedåt samt minskat räntedifferenserna mellan 
Kommuninvest och andra kommunala emittenter. Detta 
har i viss mån skärpt konkurrenssituationen, men har 
inte gjort någon mer fundamental skillnad för Kommun
invests del. 

Kommuninvests utlåning har under året vuxit i något 
lägre takt än vad som initialt prognostiserades. De 
omfattande statsbidragen i samband med pandemin har, 
i kombination med den snabba återhämtningen, skapat 
en situation där många kommuner och regioner har 
uppvisat starka resultat och dämpade lånebehov.

Kommuninvests upplåning anpassas till utlånings
trenden. Efter att utlåningsprognosen till att börja med 
fastställts till 120–140 mdkr blev den totala upplånings
volymen för året drygt 120 mdkr. Förutsättningarna för 
upplåningen har på det stora hela taget varit gynn
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samma. Sett till Kommuninvests strategiska marknader 
har transaktioner skett i SEK och USD, där priserna varit 
ungefär likvärdiga, men inte i EUR, där priserna genom
gående varit sämre. De veckovisa auktionerna i det 
svenska obligationsprogrammet, enligt den rutin som 
startade våren 2020, har fortsatt att ge goda resultat. 
I september genomfördes för första gången en nyemis
sion inom ramen för detta auktionsförfarande.

Kommuninvest har under 2021 tagit viktiga steg 
framåt i hållbarhetsarbetet. Den gröna finansieringen 
har fortsatt att växa stadigt. Andelen Gröna lån i för
hållande till den totala utlåningen, på basis av utbetald 
volym, har ökat och var vid årsskiftet ca 13 procent. 
I maj vann Kommuninvest Miljömålspriset 2021, som 
delas ut av Naturvårdsverket, för sitt bidrag till att nå 
miljömålet begränsad klimatpåverkan. Detta blev ett 
viktigt erkännande av de goda resultat som det gröna 
finansieringsprogrammet levererat. 

Efter grundliga förberedelser och en framgångsrik 
pilotfas lanserades Lån för Social Hållbarhet till alla 
medlemmar i mars. Denna innovativa låneprodukt är till 
för kommuner och regioner, inklusive deras bolag, som 
vill stärka och synliggöra sina satsningar på social håll
barhet. Ett aktivt arbete, som bland annat handlat om 

dialog och kunskapsutbyte, har bedrivits för att skapa 
kännedom om produkten och dess möjligheter. Vid 
 slutet av året hade sju kunder, inklusive de fem pilot
kunderna, beviljats lån för totalt 614 mnkr. 

Kommuninvest har under året utvecklat det stöd 
i finansiella beslut som erbjuds kunder/medlemmar. 
Detta har skett i nära dialog med kunder/medlemmar 
och relevanta organisationer. Materialet, i form av bland 
annat rapporter och analysverktyg, och rådgivningen 
har stärkts på fyra områden. Det gäller äga eller hyra 
verksamhetslokaler, borgensavgifter, styrning i finansiell 
balans och likviditetsplanering.

Välfärdsekonomerna – den oberoende expertgrupp 
som etablerats av Kommuninvest för att analysera kom
munsektorns ekonomi i pandemins spår – publicerade 
under våren två nya rapporter. Gruppen har särskilt 
betonat vikten av att med hjälp av systematiska effekti
viseringar, genom bland annat digitalisering och nya 
arbetssätt, bygga en långsiktig hållbarhet i kommuners 
och regioners ekonomi. 

Kommuninvests verksamhet har kontinuerligt anpas
sats till de varierande förutsättningar som pandemin och 
restriktionerna har skapat. Förutom en period i oktober 
och november, då närvaron på kontoret var hög, har 
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medarbetarna i ganska stor utsträckning jobbat hem
ifrån. Möjligheterna till hybrida möten, med deltagare 
i både fysiskt och digitalt format, har förstärkts. Samt
liga större event – inklusive ordinarie medlemssamråd 
i januari, föreningsstämman i april, Finansforum i sep
tember–oktober och extra medlemssamråd om risk
skatten i oktober – har genomförts i digitala format. 
Generellt sett har detta flexibla och något komplexa 
arbetssätt, trots sina utmaningar, fungerat bra. Verk
samheten har drivits framåt på full kapacitet.

Riskskatten
Regeringen presenterade i september 2020 ett förslag 
om en så kallad riskskatt för banker och andra kredit
institut. Det uppdaterades i slutet av maj 2021. Upp
lägget innebär att Kommuninvest beskattas fullt ut. 
Kommun invest har i ett aktivt påverkansarbete – som 
inkluderat gemensamma remissvar med Sveriges Kom
muner och Regioner (SKR), många andra insatser samt 
viktiga initiativ från enskilda medlemmar – motsatt sig 
att skatten skulle omfatta kommunal  samverkan. Efter
som Kommuninvest garanteras av medlemmarna, med 
utlåning endast till medlemmarna och deras bolag, finns 
det i verksamheten inte den typ av risk för det omgi
vande samhället som regeringen angett som motiv för 
skatten. 

Riksdagen fattade 14 december beslut om bifalla 
regeringens proposition. Riskskatten införs därmed från 
1 januari 2022. Kommuninvest räknar med att för 2022 
behöva betala ca 257 miljoner kronor i riskskatt. Det 

blir en tung belastning. Eftersom Kommuninvest drivs 
utan vinstsyfte kommer kostnaden för skatten i slutän
dan att belasta ägarna – 294 kommuner och regioner. 
Riksdagens bifall kombinerades dock med tre tillkänna
givanden. Det första av dessa rörde kommunal samver
kan. Riksdagen ansåg att regeringen senast 1 oktober 
2022 ska återkomma med ett förslag som innebär att 
Kommuninvest inte längre omfattas av skatten från 1 
januari 2023. Riksdagen ansåg även att regeringen sna
rast ska återkomma med ett förslag om att kompensera 
kommunsektorn för de extrakostnader som en tillfällig 
beskattning av kommunal samverkan genom Kommun
invest för med sig.

Kommuninvest har gjort ett omfattande analys och 
förberedelsearbete i syfte att säkerställa att riskskatten, 
i den utsträckning det krävs, kan hanteras i verksam
heten. Medlemmarnas synpunkter inhämtades vid de 
extra medlemssamråd i frågan som arrangerades i okto
ber. En viktig del i helhetslösningen för 2022 är stramare 
villkor inom ramen för den ekonomiska föreningen. En 
annan del var är omställningsprogram, för både Bolaget 
och Föreningen, med inriktning på att genom effektivise
ringar och besparingar sänka kostnadsnivån (exklusive 
riskskatten) i koncernen. En grundprincip i utform
ningen var att programmen i huvudsak skulle bestå av 
åtgärder som vore viktiga eller nödvändiga att genom
föra även om Kommuninvest inte skulle drabbas av risk
skatten. Implementeringen av dessa program påbörjades 
i november.
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Private Placement 2 (2) %

Flerårsöversikt Kommun invest i Sverige AB

2021 2020 2019 2018 2017

Balansomslutning, mdkr 524,3 527,4 471,3 417,2 356,9

Utlåning (redovisat värde), mdkr 460,7 445,8 408,2 355,7 310,1

Årets resultat, mnkr 375,6 179,7 307,9 586,1 876,0

Medlemmar, totalt 294 292 290 288 288

varav kommuner 280 278 278 277 277

varav regioner 14 14 12 11 11

Kärnprimärkapitalrelation, % 397,1 302,5 126,8 188,4 212,4

Primärkapitalrelation, % 397,1 302,5 126,8 188,4 212,4

Total kapitalrelation, % 397,1 302,5 126,8 188,4 212,4

Bruttosoliditetsgrad, % 15,36 10,60 12,29 11,30 14,06

Gröna obligationer 11 (9) %

Svenskt  certifikatprogram 0 (1) %

Uridashi 1 (2) %

Banklån – (0) %

Euro-commercial paper 3 (8) %

Svenskt  
obligationsprogram  

57 (53) %

Benchmarkupplåning,  
övriga valutor  

26 (25) %

UPPLÅNINGSPORTFÖLJ  
PER  PROGRAM

MARKNADS ANDELAR,   
KOMMUNAL  LÅNE FINANSIERING1

Upplåning via  
Kommun invest 

58 (58) %

Bankupplåning  
12 (13) %

Upplåning via 
egna marknads-
program 
30 (29) %

Kommuner2  
43 (43) %

Kommunala 
bostadsföretag 

27 (27) %

Övriga 
 kommunala 
företag  
22 (22) %

Kommunala 
energi företag 
5 (5) %

Regioner  
3 (3) %

UTLÅNINGSPORTFÖLJ 
PER LÅNTAGARKATEGORI

1)  Prognos avseende utestående upplåning (siffror inom parentes avser faktisk 
utestående upplåning i enlighet med medlemmarnas egna årsredovisningar 
per 2020-12-31) 

Alla grafer avser 2021-12-31. Siffror inom parentes avser 2020-12-31.

2)  Delar av utlåningen till kommuner vidareutlånas till 
kommunala bolag via kommunala internbanker. 
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Accelererad utveckling  
ger stabilitet, styrka  

och hållbarhet
Trots att 2021 blev ett tufft år, med utmaningar kring både pandemi och riskskatt, 
förmådde vi accelerera utvecklingen av Kommuninvests verksamhet. Vi höjde den 

digitala kapaciteten, skapade en framåtblickande effektiviseringsagenda samt 
gjorde nyttiga framsteg inom hållbarhet och rådgivning. Det finns en ” kreativ 

 resiliens” i organisationen som säkerställer stabilitet och styrka i alla lägen.

År 2021 präglades av två större utmaningar. 
Den ena handlade om att hålla en fast kurs 
genom nya faser av coronapandemin. Inte minst 
behövde arbetet med att säkra en effektiv verk
samhet i digitala och hybrida format drivas 
vidare. Den andra gällde riskskatten för banker 
och andra kreditinstitut som infördes vid års
skiftet. Parallellt med ett aktiv påverkansarbete 
var det nödvändigt att ta fram ett gediget 
åtgärdspaket för att kunna hantera en extra 
skattekostnad, som kunde överstiga existerande 
driftskostnad, inom organisationen.

Vi tog oss an dessa utmaningar på ett prag
matiskt och kraftfullt sätt. Inom Kommuninvest 
finns en bärande kultur av att vid varje givet till
fälle göra det som måste göras för skapa den 
bästa möjliga lösningen för kunder och med
lemmar. Det rör sig om ett slags ”kreativ resi
liens” som ofta visat sig vara mycket nyttig.

Detta innebar att vi tog viktiga steg framåt 
i förstärkningen av vår digitala kapacitet. Vi 
drev offensiva utvecklingsprocesser även i peri
oder då organisationen nästan helt och hållet 
arbetade på distans. Vi byggde upp en god för
måga inom hybrida möten och arbetssätt. Vi 
genomförde våra större event i välfungerande 
digitala format.

Detta innebar också att vi förmådde utnyttja 
utmaningen kring riskskatten till att på ett 
 bredare plan accelerera Kommuninvests utveck
ling. I åtgärdspaketet för att hantera riskskatten 
finns bland annat en effektiviseringsagenda som 
även utan skatten hade varit viktig att genom

föra. Med hjälp av ökad standardisering, en mer 
långtgående automatisering och ett skarpt 
fokus på implementering av nya arbetsmetoder 
ska vi bli ännu mer effektiva i vår roll som 
kommun sektorns ledande kreditgivare. 

Det är en besvikelse att riskskatten införs 
utan ett undantag för kommunal samverkan 
genom Kommuninvest. Samtidigt är det positivt 
att riksdagen, efter att ha konstaterat att vi är 
ett lågriskinstitut som främjar viktiga välfärds
investeringar, mycket tydligt uttryckt åsikten att 
Kommuninvest från 1 jan 2023 ska undantas 
från beskattning. I så fall skulle skatten för 
Kommuninvests del bara bli ettårig. Vi för
väntar oss att regeringen gör vad som krävs för 
att detta ska ske. 

Framsteg inom hållbarhet och rådgivning
Vid sidan av pandemi och riskskatt förde vi 
utvecklingen framåt även på hållbarhetsområ
det. Vi gjorde en generell förstärkning av vår 
styrning och kapacitet inom hållbarhet. Vi fort
satte utveckla vår ledande roll inom grön finan
siering. Det totala antalet investeringsprojekt 
som beviljats Gröna lån passerade 500strecket. 
Dessa projekt omfattar totalt över 80 mdkr och 
är fördelade på fler än 180 kommuner och regi
oner. Att vi tilldelades Miljömålspriset, för det 
gröna programmets bidrag i klimatarbetet, blev 
ett positivt erkännande av kommunsektorns 
kraftfulla insatser på området. I mars lanserades 
Lån för Social Hållbarhet till alla kunder/med
lemmar. Med denna innovativa låneprodukt, 

Det finns en  
”kreativ 

 resiliens” i 
 organisationen 

som säkerställer  
stabilitet och 
styrka i alla 

lägen.
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som skapats utifrån en efterfrågan från med
lemmarna, får vi ökad bredd i hållbarhetsar
betet och tar en position långt framme i utveck
lingen av en relativt ny finansieringsform. 

Ytterligare ett aktivt utvecklingsspår under 
året var en förstärkning av det stöd i finansiella 
beslut som vi erbjuder kunder/medlemmar. 
Detta arbete har genomförts i tät dialog med 
kunder/medlemmar och relevanta organisatio
ner. Materialet, i form av bland annat rapporter 
och analysverktyg, och rådgivningen har upp
graderats på fyra viktiga och aktuella områden 
inom ramen för kommunsektorns finans 
förvaltning.

Stabilitet och styrka
Jag är imponerad av den konstruktiva omställ
ningsförmåga som finns hos alla som arbetar på 
Kommuninvest. Detta har inte varit ett lätt år. 
Men tack vare den ”kreativa resiliensen” har 
verksamheten ändå, med stabilitet och styrka, 
utvecklats vidare. Det är ett positivt tecken inför 
framtiden.

Kommun invest i Sverige AB

Ellen Bramness Arvidsson
Ordförande
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Stadig och hållbar tillväxt
Under ett pandemiår där kommunsektorns ekonomi uppvisade en  

tydlig styrka fortsatte Kommuninvests utlåning att växa stabilt, men i en lägre  
takt än tidigare. Stora framsteg gjordes på hållbarhetsområdet, särskilt genom 

lanseringen av Lån för Social Hållbarhet. Omfattande förberedelser, bland annat 
med fokus på framåtblickande effektiviseringar, genomfördes för att kunna 

hantera den nya riskskatten.

Ännu ett pandemiår
2021 blev ännu ett pandemiår. Trots tuffa 
påfrestningar fanns det en påtaglig styrka 
i kommunsektorns ekonomi. En anledning 
var omfattande statsbidrag i samband med 
 pandemin. En annan var den robusta makro
ekonomiska återhämtningen i världen.

I den kontexten fortsatte Kommuninvests 
utlåning att växa, men inte i samma höga takt 
som vi varit vana vid på senare år. Den ekono
miska styrkan, med bland annat höjd likviditet, 
hade en dämpande effekt på medlemmarnas 
lånebehov. Riksbankens köp av kommunobli
gationer inom QEprogrammet spelade också 
viss roll. Räntedifferenserna mellan olika till
gångsslag fortsatte att pressas ihop, vilket inne
bar en minskad fördel för kommunal samver
kan via Kommuninvest jämfört med enskilda 
kommunala emittenter. Detta har ingen fun
damental inverkan på Kommuninvests affärs
modell, men är i längden inte optimalt.

Kommuninvests verksamhet påverkades 
i begränsad utsträckning av pandemin. Även 
med stora inslag av digitala och hybrida arbets
sätt jobbade organisationen på full kapacitet. 
Långsiktigt kan kreativitet och företagskultur 
påverkas negativt av färre fysiska möten och 
kontakter. Men på kort sikt går sådana ut 
maningar att hantera.

God framdrift
En tydlig indikation på att verksamheten hade 
god framdrift är lanseringen av Lån för Social 
Hållbarhet. Denna nya låneprodukt, som ger en 
breddning av hållbarhetsarbetet, har utformats 
i tät dialog med ett antal särskilt intresserade 
kunder/medlemmar.

Samtidigt fortsatte den gröna finansieringen 
att växa. I april fick vi Miljömålspriset 2021 för 
vårt bidrag till att nå miljömålet begränsad 
klimat påverkan. Det var ett viktigt erkännande 
för kommunsektorns imponerande insatser 
i den gröna omställningen. 

Ett annat positivt utvecklingsspår var för
stärkningen av det stöd i finansiella beslut – 
i form av bland annat rapporter, beräknings
verktyg och rådgivning – som vi erbjuder våra 
kunder/medlemmar.

Hantering av riskskatten
Vi gjorde under året ett omfattande arbete kring 
regeringens förslag om en så kallad risk skatt för 
banker och andra kreditinstitut. Dels drev vi, 
i ett brett samarbete inom kommunsektorn, en 
påverkansprocess för att försöka få till stånd ett 
undantag för kommunal samverkan genom 
Kommuninvest. Dels tog vi genom analys, 
beredning och dialog fram ett åtgärdspaket för 
hantering av skatten inom organisationen.

Det var en motgång att riksdagen i december 
biföll regeringens förslag och att riskskatten 
därmed blev verklighet utan att vi undantogs. 
Detta blir en tung belastning för kommunal 
samverkan under 2022. Men det var å andra 
sidan en framgång att riksdagen också fram
förde, som sin åsikt, att kommunal samverkan 
inte längre ska omfattas av skatten från 1 janu
ari 2023 och att kommunsektorn under 2022 
ska kompenseras för extrakostnaderna. Vi för
väntar oss att regeringen levererar på detta till
kännagivande.

I perspektivet att riskskatten, enligt riks
dagens linje, blir ettårig för Kommuninvest 
 planerar vi en balanserad mix av åtgärder. 

I april fick vi Miljö-
målspriset 2021 

för vårt bidrag till 
att nå miljömålet 

begränsad 
 klimatpåverkan.  

Det var ett viktigt 
 erkännande för 

kommun sektorns 
imponerande 

insatser  
i den gröna 

 omställningen.

10 Kommuninvest i Sverige AB, org� nr� 556281-4409 Årsredovisning 2021

VD HAR ORDET 19 ( 858 )



Ett viktigt fokus ligger på effektiviseringar 
som är angelägna även oberoende av skatten. 
Vi intensifierar nu arbetet med att bygga en 
ännu vassare organisation.

Årets resultat
Årets rörelseresultat, 476 mnkr, blev högre än 
förväntat. Det beror bland annat på att de orea
liserade marknadsvärdesförändringarna blev 
positiva, 44 mnkr, samt på en högre avkastning 
på förvaltningen av vår likviditetsreserv. Det 
operativa resultatet, på 426 mnkr, är dock lägre 
än tidigare år. Detta följer de beslut som togs vid 
stämmorna 2018 och är i linje med vad vi lång
siktigt strävar efter. I enlighet med dessa beslut 
ska en minskad marginal mellan upp och 
 utlåning ge sänkta priser och minskade 
 operativa resultat. 

Medarbetare i högsta klass 
Personalen har under årets ställts inför dubbla 
utmaningar: pandemin och riskskatten. Det har 
de klarat med bravur. Jag är mycket tacksam för 
utmärkta prestationer och för ett fantastiskt 
engagemang. Det är detta som gjort att vi kan 
lägga ett bra år bakom oss.

Kommun invest i Sverige AB

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 2008–2009 har 
Kommuninvests andel av kommunsektorns upplåning ökat 
kraftigt. I dag står vi för mer än hälften av den totala 
låneskulden. Förklaringen är att alltfler kommuner och 
 regioner anslutit sig som medlemmar samt att våra växande 
skalfördelar och den regulatoriska utvecklingen gjort det allt 
svårare för banker och andra finansinstitut att konkurrera 
med våra förmånliga kreditvillkor.

1. Upplåning
Kommuninvest 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 vår upplåning betraktas 
som mycket säker. Ur ett kreditriskperspektiv betraktas 
Kommuninvests upplåning som likvärdig med svenska 
 statens egen upplåning. Den låga risken tillsammans med 
Kommun invests historik och goda rykte på kapitalmarkna
den innebär att vi har tillgång till finansiärer som i allmänhet 
lånar ut till oss på goda villkor. För att kunna tillmötesgå 
våra medlemmars kreditönskemål även vid osäkerhet på 
marknaderna håller vi alltid en överlikviditet i reserv.

2. Låneansökan och kreditprövning
När någon av Kommuninvests kunder beslutar att låna upp 
pengar till en eller flera investeringar kontaktar kommunen 
eller regionen Kommuninvest för att genomföra låneansökan. 
Normalt är vår utlåning inte kopplad till något specifikt 
ändamål och låntagare behöver, i enlighet med den svenska 
principen om kommunalt självstyre, inte redovisa vad 
 pengarna ska användas till.

Eftersom vi känner våra medlemmar väl har vi i allmänhet 
god kunskap om deras ekonomiska situation. Vår kreditgiv
ning utgår ifrån utlåningsramar och kreditbeslut. Utlånings
ramarna är begränsningar för hur mycket vi kan låna ut till 

den aktuella kommun/regionkoncernen innan en fördjupad 
analys behöver utföras. De ska inte ses som långsiktigt fast
låsta tak, utan ingår i en kontinuerlig och aktiv analys
process. Kreditbesluten måste rymmas inom ramarna.

3. Gröna lån och Lån för Social Hållbarhet
Kommuninvest driver två hållbara finansieringsprogram. De 
är utformade för att främja lokalt och regionalt hållbarhets
arbete. För miljö och klimatsatsningar finns Gröna lån och 
för sociala satsningar Lån för Social Hållbarhet. För att 
 kommuner och regioner ska beviljas lån inom dessa program 
krävs att det aktuella investeringsprojektet motsvarar förut
bestämda kriterier och ingår i någon av de definierade kate
gorierna. Ansökningar om lån prövas av Miljökommittén 
respektive Kommittén för Social Hållbarhet. Kommun
invests hållbara utlåning finansieras i sin tur genom utgiv
ning av särskilda obligationer, vilka köps av svenska och 
internationella investerare. Så långt har ett stort antal gröna 
obligationer emitterats. Sociala obligationer ska emitteras 
när volymen i programmet blir tillräckligt stor.

4. Utbetalning av lån
Tack vare att vi känner våra medlemmar väl, samt har en 
effektiv och i hög grad digitaliserad kreditprocess, är tiden 
från kundens initiativ till dess att lånet kan betalas ut kort. 
Om det är ett Grönt lån eller ett Lån för Social Hållbarhet 
hanterar vi den särskilda administration och dokumentation 
som krävs för att driva hållbara finansieringsprogram, till 
exempel för den externa granskningen och för effekt
rapporteringen till investerare.

5–6. Rådgivning och skuldförvaltning i KI Finans
Under hela lånets löptid har låntagaren kontinuerlig kontakt 
med finansrådgivare hos oss och tillgång till hela Kommun
invests samlade expertis. I den webbaserade finansförvalt
ningstjänsten KI Finans har kundernas ekonomitjänste
personer tillgång till transaktionshantering, analys och 
rapportering av skulder och tillgångar.

Så bidrar Kommun invest  
till välfärdsbygget

Kommuninvest finansierar merparten av den svenska  
kommunsektorns investeringar i bland annat bostäder, skolor,  

äldreboenden, simhallar och infrastruktur.
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Investeringsbehov
Genom kontinuerlig upplåning på kapitalmarknaden 
har Kommuninvest alltid möjlighet att låna ut pengar 
till kommuner och regioner� När en kommun eller 
region har uppskattat kostnaden för investeringen/
investeringarna görs en ansökan om lån från 
Kommuninvest� Om ett investeringsprojekt bidrar till 
positiva hållbarhetseffekter kan det vara aktuellt med 
ett Grönt lån eller ett Lån för Social Hållbarhet�

1.
Upplåning.

4.
Utbetalning  

av lån.

5.
Rådgivning. 

KI Finans.

3. 
Grönt lån eller  
Lån för social  

hållbarhet 
godkänns av  

respektive  
kommitté.

2–3.
Dialog med  

finansrådgivare om 
låneansökan och 
möjlighet att låna 

hållbart.

6. 
Kontinuerlig  

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

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

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

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

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

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

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

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

Mot mer komplett integration av hållbarhet
Att finansmarknaden har möjlighet att påverka omställ-
ningen till mer hållbara samhällen blir allt tydligare. Under 
2021 har regelverkskonsekvenserna av den handlingsplan för 
finansiering av hållbar tillväxt som EU sjösatte 2018 börjat ta 
form på allvar. Handlingsplanen syftar till att styra kapital till 
hållbara investeringar, att hantera finansiella risker orsakade 
av klimatförändringar, miljöförstöring och social utsatthet 
samt att främja transparens och långsiktighet i finansiell och 
ekonomisk verksamhet. Bolaget har under året påbörjat ett 
arbete för att kunna möta de tvingande och frivilliga regel-
verk som planeras, inklusive nytt direktiv för hållbarhets-
rapportering, nya krav på myndighetsrapportering samt en 
frivillig europeisk standard för gröna obligationer. 
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461
mdkr

Varav 13 procent Gröna lån  

Utlåning

Bidrar till att 
uppfylla Sveriges 
hållbarhetsmål.

2 375
användare  
i KI Finans

Bidrar till att hela 
Sverige lever.

Skapar stabil  
ekonomi  

i kommuner och  
regioner.

Bidrar till det  
allmänna välfärds
bygget i Sverige.

197,8
Mnkr i total  

överskottsutdelning1

1)  Utbetalt belopp 2021, avse ende verksamhetsåret 2020.
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Huvuddelen av de kommuner som saknar upplåning hos Kommuninvest är 
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13 kommuner som 2019 inte hade någon upplåning hos Kommuninvest var 
12 icke-medlemmar. Data för 2021 var ej tillgängligt vid publicering.
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Vår syn på hållbarhet har sin utgångspunkt i den svenska 
kommunsektorns värdegrund och bedrivs i enlighet med 
kommunallag och annan lagstiftning. Den överensstämmer 
därför med internationella ramverk som ILO:s kärnkonven-
tioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s 
ramverk för företag och mänskliga rättigheter, samt FN- 
initiativet Global Compact.

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

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

Vi verkar också för att kunskap ska byggas i sektorn avse-
ende skuldförvaltning som en del av god ekonomisk hushåll-
ning. I förlängningen bör detta ge förtroendevalda bästa 
handlingsutrymme att leverera välfärdstjänster till medborg-
arna. T.ex. har vi gjort särskilda insatser för att öka kunskap 
kopplat till om kommuner och regioner ska äga eller hyra 
sina verksamhetslokaler. Vidare är det centralt att Kommun-
invest i sin samhällsbärande roll tydligt styrs för att säkra att 
verksamheten bedrivs ansvarsfullt.

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

Kommuner och regioner är vår viktigaste intressentgrupp. 
Som medlemmar äger och styr de vår verksamhet men de är 

också våra kunder när de väljer att låna av oss. Dialogen med 
kommuner och regioner i deras roll som medlemmar förs i 
huvudsak med förtroendevalda politiker. Dialogen med 
kommuner och regioner i deras roll som kunder förs främst 
med tjänstepersoner,  vanligtvis med specialister inom eko-
nomi och finans. 

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

Hållbarhetsrisker 
Hållbarhetsrisk är risken för att Kommuninvests verksamhet 
direkt eller indirekt påverkar sin omgivning negativt kopplat 
till affärsetik och korruption, inklusive penningtvätt och 
finansiering av terrorism, klimat och miljö samt mänskliga 
rättigheter inklusive arbetsvillkor. Åtgärderna för att hantera 
hållbarhetsrisker styrs i hög grad av nationella och interna-
tionella regelverk och riktlinjer tillsammans med Förening-
ens ägardirektiv och interna instruktioner och policyer. 
En av de mest väsentliga hållbarhetsriskerna är hänförlig för-
troenderisk på grund av bristande kontroll och kravställning 
kopplat till ESG hos låntagare och motparter. Bolaget har 
som ett första steg börjat införa hållbarhetsrisker (ESG) som 
del av bedömningen av kommuner under särskild uppfölj-
ning och i samband med prövning av utlåningsram. Arbetet, 
som är komplext givet kommunsektorns breda samhällsupp-
drag, förväntas intensifieras under kommande år.

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

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

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Våra hållbarhetsperspektiv

Hållbarhetsarbetet utgår från tre perspektiv

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

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

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

Vilka globala mål har tydligast koppling?

Hållbar finansiering

Ansvarsfull verksamhet

Hållbar organisation

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

Ansvarsfull 
verksamhet

Hållbar 
organisation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-utsläpp, anpassning till klimatförändringar eller annan 
miljönytta. För Lån för Social Hållbarhet kan det handla om 
ökad trygghet, ökad delaktighet, bättre skolresultat eller 
ökad sysselsättning. Att bidra i en utveckling som leder till 
bättre styrning, uppföljning och utvärdering samt ett ökat 
fokus på hållbara investeringar ligger nära Kommuninvests 
grundidé. 

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

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

Hållbar finansiering
Kommuninvest erbjuder finansiella tjänster och produkter som stödjer kommuners och 
regioners arbete för god ekonomisk hushållning och en hållbar utveckling. Det ger 
förutsättningar för att skattepengar används så effektivt som möjligt, att öka stabiliteten  
i det finansiella systemet samt främja kommunsektorns hållbarhetsarbete.
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Öka kunskap om kommunal finansiering 
För att öka kunskapen om kommunsektorns långsiktiga 
finansiella förutsättningar bedriver vi egen forskning och 
publicerar rapporter som skildrar utvecklingen av kommu-
nala investeringar och dess finansiering, inklusive analys av 
upplåning och skuldsättning. Data tillgängliggörs i publika 
databaser. Kunskapsspridning via seminarier och enskilda 
möten sker löpande. Vi samarbetar även med akademin. 
Bland annat har Kommuninvest ett flerårigt samarbete med 
Örebro universitet för att främja forskning om kommun-
sektorns skuldförvaltning och finansiella förutsättningar,  
och vi finansierar såväl en professur som doktorandstudier. 
Kommun invest ingår vidare i referensgruppen som knutits 
till universitetets Masters-utbildning i Hållbart Företagande.

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

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

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

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

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

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

1

RAPPORT  |  UTSLÄPP TILL YTVATTEN FRÅN GRUVVERKSAMHET – EN HANDBOK

VÄGLEDNING 

Klimatkrav  
vid upphandling  
av byggprojekt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bolagets funktion för regelefterlevnad arbetar med att 
övervaka och kontrollera Bolagets efterlevnad av lagar och 
andra regler. Funktionen ger också råd till Bolagets styrelse, 
VD och personal, samt genomför utbildningar på området för 
att höja medarbetarnas kunskap och vaksamhet. 
 
Miljö och klimathänsyn
Koncernens miljö- och klimatarbete beaktar såväl den 
direkta påverkan från kontorsverksamheten, inköp och 
tjänster som den indirekta påverkan från den finansiella 
verksamheten. Affärsresandet kvarstod 2021 på mycket låga 
nivåer till följd av pandemin, och ett antal åtgärder vidtogs 
för att minska huvudkontorets klimatbelastning: solceller 
installerades på taket och kylaggregat ersattes med ett system 
baserat på fjärrkyla. Detta förväntas bidra till ökad egen 
energiproduktion, minskad energiförbrukning samt minskat 
buller.

Klimatkompensation 
Vi klimatkompenserar för de utsläpp som återstår efter det 
egna klimatarbetet. I enlighet med de förutsättningar som 
gäller för kommuner och regioner klimatkompenserar vi 
internt, dvs. för satsningar lokalt/i Sverige. Medel som 
avsätts används antingen för att finansiera initiativ som 
understödjer hållbarhetsarbetet hos Föreningens medlemmar 
eller bidrar till att minska Kommuninvests egen påverkan. 
Klimatkompensationsmedlen har hittills använts för Koncer-
nens deltagande i projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad”, 
tillsammans med Sveriges Allmännytta och IVL Svenska 
Miljö institutet, se case sida 19. Projektet får nu sin fort-
sättning med betoning på renovering, ombyggnad och till-
byggnad (ROT). 

Samhällsengagemang och samverkan
För att öka effekten av vårt hållbarhetsarbete och svara upp 
mot intressentförväntningar engagerar vi oss i relevanta sam-
hällsfrågor, ofta i samarbete med andra. Vi ingår också i flera 
initiativ som syftar till att främja en hållbar omställning, 
bland annat det strategiska innovations programmet för 
smarta hållbara städer, Viable Cities.

Ansvarsfull verksamhet
Tydlig ansvarsfördelning och fokus på ägarstyrning, bolagsstyrning och etik ska bidra till 
att Koncernen följer de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Styrning och uppföljning utformas för att leva upp till krav som kan ställas på en system
viktig aktör.
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Med hållbar organisation menar vi en organisation som 
präglas av en stark kultur och goda arbetsförhållanden, med 
friska och motiverade medarbetare och chefer. Organisatio-
nen stimulerar kontinuerligt lärande och har god förmåga att 
anpassa sig till nya förutsättningar. Arbetsmiljön främjar 
mångfald och jämställdhet, och diskriminering får inte före-
komma.

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

Respekt för mänskliga rättigheter en grundförutsättning 
Koncernen ska undvika att orsaka eller bidra till en negativ 
påverkan på mänskliga rättigheter i den egna verksamheten 
samt åtgärda sådan påverkan om den uppstår. Medarbetare 
ska ha möjlighet att kombinera arbetsliv och privatliv. Vidare 
ska Koncernen ha god kunskap om, samt god kontroll på,  
att gällande lagar och avtal på arbetsmarknaden efterlevs. 
Särskilt diskrimineringslagstiftning, miljölagstiftning, lag-
stiftning för publika bolag och lagstiftning som rör 
affärsrela tioner. Ingen form av diskriminering tolereras.

En jämställd arbetsplats
Vi värnar jämställdhet, mångfald och utveckling och ska 
vara en inkluderande (icke-diskriminerande) arbetsplats. 
Detta betonas i Bolagets Jämställdhets- och Mångfaldspolicy. 
Vid slutet av 2021 var 41 (39) procent av det totala antalet 
anställda kvinnor. Av cheferna var 38 (35) procent kvinnor, 
och i den verkställande ledningen var andelen 43 (43) pro-
cent. Bolaget har ett definierat mål om att öka andelen 
 kvinnliga chefer.

Ambitionen är att kunna attrahera, behålla och utveckla 
kompetenta medarbetare – oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
trosuppfattning, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck. Vid slutet av 2021 hade 13 
(13) procent av Bolagets medarbetare sitt ursprung i andra 
länder än Sverige. 14(12) olika länder fanns representerade 
i organisationen.

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

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

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

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

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

Hållbar organisation 
Att ha en hållbar organisation är avgörande för att långsiktigt kunna möta våra intressenters 
förväntningar. Arbetet styrs av höga ambitioner och insikten att varje medarbetare kan göra 
skillnad. Ett kommunikativt ledarskap, engagerat medarbetarskap och fokus på kompetens är 
centralt för att lyckas.
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En social finansmarknad tar form
Ett socialt hållbart samhälle kan beskrivas som ett jäm-
likt och jämställt samhälle där människor lever ett gott 
liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Till 
följd av demografiska förändringar, ökad segregation och 
förekomst av ett antal socioekonomiskt utsatta områden 
är den bilden dock utmanad i Sverige. Att arbeta med 
social hållbarhet är ur både ett samhällsekonomiskt och 
mänskligt perspektiv nödvändigt och önskvärt, och är 
även av vikt för ett demokratiskt hållbart samhälle. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Miljöindikatorer – Kommun investkoncernen

Hållbar finansiering

Enhet 2021 2020 2019

Energiförbrukning

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

– varav elektricitet kWh  325 657 334 963 385 980

– varav uppvärmning kWh  235 460 183 830 230 873

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

– varav från elförbrukning1 Ton  103 106 122

– varav från uppvärmning2 Ton  16 13 20

Andel förnybar energi i energiförbrukning för elektricitet % 100 100 56

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

Andel förnybar energi i energiförbrukning för uppvärmning % 100 100 95

Total kontorsyta Kvm 2 217 2 217 2 217

Total energiförbrukning per Kvm KWh/Kvm  253 234 278

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

Resursanvändning

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

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

Andel hållbarhetsmärkt kontorspapper, av totala inköp % 100 84 100

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

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

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

Affärsresande

Totalt affärsresande Km 76 865 228 922 911 699

Totalt affärsresande per medarbetare Km 769 2 223 9 027

Totalt flygresande Km  14 899 90 363 493 063

Tågresor i Sverige Km  44 504 120 241 364 616

Totala CO2-utsläpp från affärsresande Ton 5 43 225

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

Totalt klimatavtryck

Verksamhetens totala klimatavtryck5 Ton  124 162 367

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

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

2)  Klimatpåverkan från uppvärmning beräknad med senast tillgängliga emissionsfaktor 
för fjärrvärme i Örebro kommun, för 2021 68 g CO2e/kWh, i enlighet med de principer 
för effektrapporte ring för gröna obligationer som Kommuninvest följer (Nordic 
Position Paper on Green Bonds Impact Reporting). Rapporterade värden är Scope 2 
enligt Greenhouse Gas Protocol.

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

4)  Värdena inkluderar justering för höghöjdsfaktor.

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

Enhet 2021 2020 2019

Utlåningsvolym

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

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

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

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

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

Grön låneandel % 13% 12% 10%

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

Hållbarhetsindikatorer
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Ekonomiskt värdeskapande – Kommun investkoncernen
Enhet 2021 2020 2019

Totala intäkter 

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

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

Distribuerat värde

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

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

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

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

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

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

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

Skatt Mnkr -0,1 –2,3 –2,9

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

Effektivitet

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

I tabellen redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt.

Enhet 2021 2020 2019

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

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

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

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

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

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

Anställningstid 2–4 år % 26 26 19

Anställningstid 5–9 år % 27 32 34

Anställningstid > 10 år % 30 27 29

Personalomsättning % 9 9 10

Deltagande i medarbetarundersökning % 89 94 95

Andel medarbetare med universitetsutbildning % 89 89 90

Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal % 100 100 100

Andel medarbetare som genomgått hållbarhetsutbildning % 83 83 93

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

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

Tjänsteresorna fortsatte under 
2021 att minska, främst som en 
konsekvens av Corona pandemin. 
Affärsresandet med flyg, mätt 
i antal km, minskade med 84 pro-
cent jämfört med 2020 och med 
97 procent jämfört med 2019. 
Tågresandet minskade med 
63 procent jämfört med 2020 
och med 88 procent jämfört 
med 2019. Det totala koldioxid-
avtrycket fortsatte att minska, 
och uppgick för 2021 till 1,0 (1,6) 
ton CO2e per medarbetare.

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Kommun invest i Sverige AB (publ), org. nr 5562814409

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för år 2021 på sidorna 14–25 och för att den är upprättad 
i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten  
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
 jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och god revisions-
sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss 
 tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Stockholm den

KPMG AB 

Anders Tagde
Auktoriserad revisor

Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Kommun invest i Sverige AB (publ), org. nr 5562814409

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för år 2021 på sidorna 14–25 och för att den är upprättad 
i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten  
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
 jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och god revisions-
sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss 
 tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Stockholm den

KPMG AB 

Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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•  Jämförelsetal  avseende resultat räkningen avser  före gående år (1  januari–31  december 2020) 
om inte annat anges. Jämförelsetal avseende balans räkningen avser 31 december 2020 om  
inte annat anges.

•  Kommentarer till resultat- och balansräkningen samt förändringar i eget  kapital återfinns 
i anslutning till räkningarna, på sidorna 53, 55 och 57.

•  I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Kommun invest i Sverige AB valt att upprätta den 
 lag stadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. 
 Hållbar hets rapporten finns tillgänglig på sidorna 14–25 i detta dokument.

Förvaltnings
berättelse
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Hållbar finansiering  
och utvecklad kunskap
Riksbankens åtgärder för att lindra effekterna av coronapandemin har gett en påverkan på 
Kommuninvests konkurrenskraft. De stora investeringsbehoven för kommunsektorn kvarstår dock 
och det långsiktiga mervärdet av kommunal samverkan genom Kommuninvest är alltjämt stort.

Verksamhetens inriktning
Kommuninvest ska genom effektiv finansiering av investe
ringar och kunskapshöjning inom kommunal skuldförvalt
ning bidra till en långsiktigt hållbar välfärd. Kommuninvest 
erbjuder produkter och tjänster som möter kundernas behov 
av finansiering, stödjer kommuner och regioners hållbarhets
arbete och bidrar till hela sektorns kompetens inom skuld
förvaltning.

Kommuninvest fortsätter att digitalisera och effektivisera 
låneprocessen. Funktioner som underlättar kundens hante
ring av behörigheter och nödvändiga beslutsdokument inom 
låneprocessen har lanserats under året. Utvecklingen av den 
digitala låneprocessen uppskattas av kunderna och andelen 
lån som upptas genom det digitala flödet ökar kontinuerligt.

Under året har Kommuninvest också erbjudit ett utveck
lat stöd i finansiella beslut, i form av rapporter, webbinarier 
och verktyg inom flera viktiga fokusområden för kunder och 
medlemmar. Exempel är en vägledning inom borgensavgifter 
för kommunala bostadsbolag, som tagits fram i samarbete 
med SKR och Sveriges Allmännytta, stöd för analys och över
väganden kopplat till valet att äga eller hyra verksamhets
lokaler samt stöd för en bättre likviditetsplanering. 

Den nya låneprodukten Lån för Social Hållbarhet har 
framgångsrikt lanserats under året. Utöver pilotkunderna 
har även ytterligare kunder tillkommit. Arbetet fortsätter 
med att etablera låneprodukten hos våra kunder.

Kommuninvests fokusområden är utgångspunkt för 
 verksamhetsstyrningen.

Flerårsöversikt
Utvecklingen av Bolagets utlåning har påverkats av pande
min och de omfattande statsbidragen till kommunsektorn 
och de tillgångsköp av kommunobligationer som Riks
banken gjort. Den totala utlåningen uppgår till 461 mdkr 
vid slutet av 2021, en tillväxt under året på 3procent. Det ska 
jämföras med en årlig tillväxt på 10 procent under de senaste 
fem åren. Bolagets andel av kommunsektorns externa upp
låning har ökat från 50 procent till en beräknad andel om 
58 procent under samma period.

För flerårsdata i tabellform, se sidan 7.

KUND/MEDLEM
Att vara kundens/medlemmens förstahandsval  

inom kommunal finansförvaltning genom att  
anpassa produkt- och tjänsteutbudet inom  

alla utvalda kundsegment

KOMPETENS
Att bredda och fördjupa 

 medarbetarnas 
 kompetens för att säker-

ställa en konkurrens-
kraftig verksamhet 

i framtiden

EFFEKTIVITET
Att säkra att Bolagets 
 utlåningspris, genom-

snittlig upplånings-
kostnad plus olika 
marginal påslag, är 
konkurrens kraftigt 

i  relation till  kommunernas 
egen upplåning

Bolagets fokusområden
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Kombinationen av omfattande renoverings
behov av de bostäder och fastigheter som bygg
des under åren 1965–1975 och en kraftig 
befolkningstillväxt som kräver fler verksam
hetslokaler och utbyggd infrastruktur har drivit 
upp kommunsektorns investeringsvolymer. 
Investeringarna omfattar flera kommunala 
verksamhetsområden såsom fastigheter, bostäder, 
vatten och avlopp, infrastruktur och energi
produktion. Under 2020 minskade emellertid 
investeringarna i kommunsektorn något, vilket 
sannolikt är en effekt av coronapandemin. 
Kommuninvests bedömning är att investering
arna kommer att växa under de kommande 
åren, men i något lägre takt än genomsnittet 
under det föregående decenniet. Bedömningen 
baseras på att befolkningsprognoserna revide
rats ned samtidigt som behovet av underhåll 
och omställning finns kvar. 

Efter två år av fallande självfinansieringsgrad 
av investeringar stabiliserades utvecklingen 
under 2019 och under 2020 steg självfinansie
ringsgraden kraftigt till följd av ett rekordstarkt 
resultat i kombination med minskande investe
ringsvolymer. Även under 2021 förväntas själv
finansieringsgraden vara relativt hög, och 
kommun sektorn har en stark likviditetssitua

tion till följd av stora stats bidrag under 2020. 
Detta medför att låne behovet dämpats under 
2021, trots att investerings behovet fortsätter 
att vara högt. 

Kommuninvest växte kraftigt efter finans
krisen 2007–2008 och har sedan fortsatt att 
ökat sin marknadsandel. Mellan åren 2017 till 
2021 öka marknadsandelen från 50 till 58 pro
cent. Finansiering via banksektorn och bilate
rala parter minskade under samma period från 
17 till 12 procent av låneskulden. Ett tjugotal 
kommuner/regioner och en handfull kommunala 
företag är idag aktiva på kapitalmarknaden. 
Utgivningen av kommunala obligationer och 
certifikat stod för 30 procent av sektorns finan
siering under 2021, en andel som varit relativt 
konstant under de senaste åren. 

Tillväxten under perioden 2017–2021 för 
sektorns låneskuld har i genomsnitt legat på 
7 procent. Kommuninvests utlåning växte 
under samma period med en genomsnittlig 
 tillväxt på 11 procent. 

1)   Prognos baserad på Kommuninvests löpande uppföljning av skuld- 
och investeringsutvecklingen inom kommunsektorn. Vid tidpunkten 
för årsredovisningens publicering var de fullständiga underlagen 
för 2021, kommunernas och regionernas egna årsredovisningar, 
inte tillgängliga. Värden och andelar för 2020 har justerats i enlighet 
med kommunernas och regionernas egna årsredovisningar. 

 
Starka resultat i sektorn
Stark likviditet i kommuner och regioner dämpar behovet av lånefinansiering. Den kommunala 
låneskulden ökade med 29 mdkr under 2021 till 795 (766)¹ mdkr. Kommuninvest har fortsatt en stark 
ställning och bolaget finansierade 58 (58) procent av kommunsektorns totala låneskuld.

Kommunsektorns upplåning 
under den senaste tioårs-
perioden karakteriseras av 
en ökad andel upplåning  
via Kommun invest och egna 
marknadsprogram, samt  
en minskning av upplåning 
via banksektorn. Data för 
2021 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
2011–2021

Mdkr %

Kommunala 
 upplåningsformer
Svenska kommuner 
och regioner har till-
gång till tre huvud-
sakliga källor för  
lånefinansiering:

•  upplåning via 
Kommuninvest

•  upplåning via  
banksektorn eller 
annan bilateral  
part

•  upplåning på  
penning- och  
obligations-
marknaderna.
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Stärkt marknadsposition
Genom Kommuninvest och övriga kapital
marknaden kunde Sveriges kommuner och regi
oner under 2021 tillgodose sina upplånings
behov på ett effektivt sätt. Kommuninvest 
erbjuder låneprodukter med kort eller lång 
kapitalbindning, med fast eller rörlig ränta samt 
lån som löper tillsvidare med ömsesidig rätt till 
uppsägning helt eller delvis. 

Utlåningstillväxten under 2021 har delvis 
återhämtats relativt andra halvåret 2020. Två 
faktorer som fortsatt påverkar tillväxten är sek
torns goda likviditet pga stora statsbidrag under 
pandemin, samt ett mer utmanande konkur
rensläge relativt kunder med egna marknads
program på grund av det hoptryckta ränteläget. 

Riksbankens köp av kommunobligationer 
har resulterat i lägre räntor, men också i att 
skillnaden mellan Kommuninvests priser ut mot 
kund och de priser kunderna själva kan låna till 
i kapitalmarknaden har minskat. 

Vid årets slut uppgick utlåningen i nominella 
termer till 460,7 (442,8) mdkr. Kommuninvests 
konkurrenskraft uttryckt som andelen accepte
rade offerter, har varit fortsatt stark. Acceptans
graden uppgick till 98 (98) procent. Offertsta
tistiken återspeglar dock inte den upplåning 
som Kommuninvests medlemmar gör genom 
egna marknadsprogram. Årets nyutlåning och 
omsättning av befintliga lån, fördelades med 89 
(89) procent på lån med en kapitalbindning 
längre än ett år och 11 (11) procent på lån med 

en kapitalbindning om ett år eller kortare. Lån 
med en kapitalbindning om ett till tre år stod 
för 20 (26) procent av volymen. Vid utgången 
av 2021 bestod utlåningsportföljen av 47 (49) 
procent lån med fast räntebas och 53 (51) pro
cent 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 2021 hade 83,5 (74,7) mdkr 
i Gröna lån beviljats. Motsvarande belopp för 
utbetalda Gröna lån var 60,2 (41,0) mdkr. 
Andelen Gröna lån i för hållande till total utlå
ning baseras på utbetald volym och uppgick till 
13 (12) procent. Mer information om Gröna lån 
återfinns på sidorna 18–19 samt sidan 24 .

Lån för Social Hållbarhet
Det utvecklingsarbete rörande en låneprodukt 
för social hållbarhet, som inleddes 2019 tillsam
mans med en mindre grupp medlemmar och 
kunder, övergick från pilotfas till lansering för 
samtliga kunder fr o m 30 mars. Vid utgången 
av 2021 hade 614 mnkr i Lån för Social Håll
barhet beviljats, avseende 7 projekt och 6 kom
muner. Motsvarande belopp för utbetalda Lån 
för Social Hållbarhet var 207 mkr. Mer infor
mation om Lån för Social Hållbarhet återfinns 
på sidorna 2224.

Lån som möter kundernas behov
Kommuninvests utlåning växte under 2021 till 460,7 (442,8) mdkr. Den starka likviditeten 
i  sektorn dämpar behovet av lånefinansiering. Sektorns låneskuld ökar, men i lägre takt än 
 föregående år. Kommuninvests marknadsandel ligger konstant på 58 procent. Vid utgången 
av 2021 hade Kommuninvest totalt 904 (912) aktiva låntagare.

Antal medlemmar och utlåningsvolym
1988–2021

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 (nominellt 
värde), Kommuninvest  
i Sverige AB
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Enbart utlåning 
till svenska 
 kommuner  
och regioner
All Kommuninvests 
utlåning sker till 
svenska kommuner 
och regioner. Lån kan 
erbjudas till:

•  Kommuner och  
regioner som är 
medlemmar 
i Kommuninvest 
Ekonomisk förening.

•  Kommunala och 
regionsägda bolag, 
där en eller flera 
medlemmar 
i Kommuninvest 
Ekonomisk förening 
innehar bestäm-
mande inflytande.

•  Kommunala stiftel-
ser och förbund, 
mot borgen och för-
utsatt att de är när-
stående medlem 
eller medlemmar 
i Kommuninvest 
Ekonomisk förening.
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Utvecklat stöd i finansiella beslut
Kommuninvest har under året fortsatt att utveckla det stöd i finan-
siella beslut som erbjuds kunder/medlemmar. Syftet är att främja 
god ekonomisk hushållning samt uppbyggnad av kunskap och med-
vetenhet i specifika frågor. Utvecklingen har skett i nära dialog med 
kunder/medlemmar och relevanta organisationer. Materialet och 
rådgivningsupplägget, där finansrådgivarna bistår i djupare analyser, 
har förstärkts på fyra områden. Det gäller äga eller hyra verk-
samhetslokaler, borgensavgifter, styrning i finansiell balans och 
 lik viditetsplanering. 

Äga eller hyra. Kommuner och regioner kan som regel välja att 
bygga, äga och drifta sina egna verksamhetslokaler. Men ofta finns 
nu även alternativet att hyra från en privat aktör. För att kunna fatta 
väl underbyggda beslut krävs en gedigen analys. I april publicer-
ades en fokusrapport om hur man, sett till både resultat- och 
balansräkning, kan ställa äga- och hyra-alternativen mot varandra. 
I oktober lanserades en beräkningsmodell där man i en konkret 
 kalkyl kan jämföra kostnaden för att själv bygga-äga-drifta sina 
lokaler med kostnaden för att hyra från ett fastighetsbolag genom 
ett långt hyreskontrakt.

Borgensavgifter. Sveriges Allmännytta, SKR och Kommuninvest 
har tagit fram en uppdaterad vägledning för fastställande av 
borgens avgifter för kommunala bostadsbolag. Efter en längre sam-
verkansprocess, som gick ut på att revidera och utvidga en tidigare 
version från 2012, skedde publiceringen i september. Vägledningen 
är i viss mån tillämplig även på andra typer av kommunala/regionala 

bolag. Materialet består av själva vägledningsdokumentet samt en 
kontinuerligt uppdaterad referensinformation baserad på relevant 
marknadsdata.

Styrning i finansiell balans. Ekonomistyrningen har stor bety-
delse för att kunna säkra långsiktig hållbarhet i kommunsektorns 
ekonomi. En ordentlig analys är en bra grund för en effektiv styr-
ning. I september publicerades en fokusrapport som bl a betonar 
vikten av att se helheten och ta det långsiktiga perspektivet 
ombord. I december presenterades en beräkningsmodell som kan 
användas för att ta ett helhetsgrepp i analysen av den kort- och 
långsiktiga ekonomistyrningen. På basis av grundläggande förut-
sättningar, planer och prognoser kan man studera hur nyckeltalen 
samspelar med varandra i olika scenarier.

Likviditetsplanering. I november lanserades en ny frågeguide på 
temat likviditetsplanering. Den är i huvudsak baserad på djupinter-
vjuer med ansvariga för likviditetsplaneringen hos 26 kommuner 
och regioner. Guiden, som i fem frågor samlar goda råd för en väl-
fungerande och smidig likviditetsplanering, vänder sig både till den 
som har liten erfarenhet av likviditetsplanering och till den som med 
inspiration från andra vill utveckla och/eller kvalitetssäkra sin lik-
viditetsplanering. Guiden är delvis relaterad till Kommuninvests 
digitala verktyg KI Finans Likviditet & Investeringar.

Användningen av stöd i finansiella beslut följs kontinuerligt upp. 
Detta för att kunna göra löpande förbättringar och för att säker-
ställa att stödet hela tiden skapar mervärde för kunder/medlemmar.
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Fokus på benchmarkupplåning 
Svenska kronor, USdollar och Euro utgör stra
tegiska upplåningsmarknader, både vad gäller 
traditionell upplåning och det som definieras 
som hållbar upplåning. Upplåningen görs för 
att ersätta lån som förfaller eller har återkallats, 
för att finansiera nyutlåningen i utlåningsverk
samheten samt för att anpassa storleken på lik
viditetsreserven efter rådande marknadssyn och 
likviditetsberedskapskrav. 

Under året lånades totalt 119,9 (131,4) mdkr 
upp i obligationer med löptid över ett år, varav 
64,7 (68,7) mdkr emitterades i det svenska obli
gationsprogrammet. I detta program var 287,1 
(259,3) mdkr utestående vid slutet av året. Där
utöver avtalades villkorad upplåning med 
potentiell förtidsin lösen inom ett år, motsva
rande 6,8 (9,5) mdkr. Upplåning i kortfristiga 
certifikat, med löptid under ett år, uppgick till 
47,1 (65,0) mdkr. Tidigare emitterad upplåning 
till ett belopp om 9,4 (8,7) mdkr återköptes och 
168,4 (129,4) mdkr förföll. 

Inom det svenska obligationsprogrammet 
emitterades 2 obligationer med ny löptid under 
året, totalt omfattar det 9 utestående obliga
tioner. 5 större benchmarkupplåningar på den 
internationella marknaden genomfördes, samt
liga i USdollar, varav en av obligationerna var 
grön. Totalt emitterades 3 gröna obligationer 
som möjliggör finansiering av miljöinriktade 
investeringsprojekt i Föreningens medlems
kommuner och regioner.

Vidareutveckling av 
 upplåningsverksamheten 
Kommuninvests största finansieringskälla är det 
svenska obligationsprogrammet. Under våren 
2020 utvecklades emissionsförfarandet inom 
programmet så att emissioner sker via vecko
visa auktioner, istället för på förfrågan. Under 
2021 emitterade Kommuninvest för första 
gången en ny obligation genom det nya för
farandet. Förändringen har mottagits väl av 
marknaden.

Under november 2021 beslutades att 
Kommun invest lämnar den taktiska upp
låningsmarknaden Uridashi. Bolaget har länge 
haft nytta av de specifika möjligheter som den 
japanska Uridashimarknaden erbjuder. Under 
de senaste åren har dock marknadens betydelse 
minskat och vid utgången av 2021 stod 
 Uridashi för endast 1 procent av Kommun
invests upplåningsportfölj. Beslutet är en del 
i ett kon tinuerligt arbete för att optimera upp
låningsstrategin och att koncentrera upp
låningen till de strategiska marknaderna.

Betydande låntagare  
med högsta kreditbetyg
Kommuninvest lånar pengar på kapitalmarknader i Sverige och internationellt för att finansiera 
utlåning till kommuner och regioner. Upplåningsverksamheten har fungerat väl under året med 
en god efterfrågan på Kommuninvests obligationer. Den solidariska borgen från medlemmarna 
gör Kommuninvest till en säker investering för investerare. Den totala upplåningen vid årets slut 
uppgick till 506,7 (492,9) mdkr i nominella termer.

Riksbankens köp av Kommuninvests 
 obligationer
I slutet av april 2020 utvidgade Riksbanken sitt 
QE-program till att även omfatta kommunobligationer. 
Under 2021 har Riksbanken köpt kommunobligationer 
vid 45 olika tillfällen för sammanlagt 64 mdkr, 60,2 
mdkr av dessa innefattar köp av Bolagets utestående 
obligationer. Riksbankens totala köp av kommunobliga-
tioner uppgick vid utgången av 2021 till 109 mdkr, varav 
100,8 mdkr utgjordes av obligationer utgivna av 
Kommuninvest.

En betydande SSA- emittent
Kommuninvest emitterar på internationella 
upplånings marknader i kategorin ”Sovereigns, 
Supranationals and Agencies” (SSA). Med stora årliga 
upplåningsvolymer är Kommuninvest en betydande 
internationell aktör inom SSA-segmentet. Låntagare 
som Kommuninvest jämför sig med inkluderar:

•  Bank Nederlandse Gemeenten (Nederländerna)

•  Europeiska investeringsbanken, EIB (Europa)

•  KfW (Tyskland)

•  Kommunalbanken (Norge)

•  Kommunekredit (Danmark)

•  Municipality Finance (Finland)

•  Nordiska Investeringsbanken, NIB (Norden och 
Baltikum)

Nyupplåning  
per valuta* 
2021 (2020)

 SEK 59 (57) %

 USD 36 (36) %

 JPY 5 (7) %

 AUD 0 (–) % 

*exkl. certifikatupplåning

Nyupplåning  
per program*
2021 (2020)

  Svenskt obligations-
program 51 (49) %

  Benchmark-upplåning, 
övriga valutor 29 (35) %

  Uridashi 5 (7) %

  Gröna obligationer  
15 (8) %

  Private placement 
0 (1) %

*exkl. certifikatupplåning
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Likviditetsreserv för att möta 
 kundbehov i alla lägen
För att säkerställa att våra åtaganden mot kunderna efterlevs även i perioder av stress på de 
finansiella marknaderna har Kommuninvest en likviditetsreserv. Reserven utgörs av korta 
 placeringar med mycket hög kreditvärdighet. God likviditetsberedskap har upprätthållits 
under året. Reserven uppgick vid årets slut till 53,6 (59,6) mdkr, motsvarande 12 (14) procent 
av utlåningsvolymen.

Placeringsregler 
för likviditets-
reserven 
•  Likviditetsreserven  

får ha en maximal 
genomsnittlig löptid 
om 12 månader

•  Maximal löptid på 
enskilda placeringar  
är 39 månader.

För mer information,  
se avsnitt Risk- och kapital-
hantering sidorna 37–41 
eller Kommuninvests  
webbplats  
www.kommuninvest.se.

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 ratingkategori
2021 (2020)

 AAA 93 (95) %

 AA 6 (4) %

 A 1 (1) %

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 emittentkategori
2021 (2020)

  Nationella regeringar 
eller centralbanker 
69 (75) %

  Kreditinstitut subven-
tionerade långivare 
13 (11) %

  Kreditinstitut banktill-
godohavanden 2 (2) %

  Multilaterala utveck-
lingsbanker 16 (12) %

Likviditetsreserven 
fördelad på land 

2021 (2020)

 Sverige 69 (75) %

  Supranationals 
16 (12) %

  Finland 3 (2) %

 Tyskland 11 (9) %

 Storbritannien 1 (1) %

 Danmark 0 (0) %

Reserv med hög kreditkvalitet och låg risk
Utgångspunkten i likviditetsstrategin är god 
matchning av tillgångar och skulder. Kommun
invest har också en likviditetsreserv, dess syfte 
är att säkerställa åtaganden under perioder av 
hög finansiell stress. Likviditetsreservens storlek 
anpassas efter bland annat upplåningsförfall 
och omvärldsfaktorer, exempelvis valutakurs 
och ränteförändringar. Enligt strategin ska lik
viditetsreserven placeras kort, och den genom
snittliga löptiden får som mest uppgå till 12 
månader. Enskilda placeringar får som mest ha 
en löptid upp till 39 månader. Likviditetsreser
ven är därmed ändamålsmässigt utformad för 
att säkerställa beredskap under turbulenta 
marknadsförhållanden.

Effektiv och konservativ förvaltning i fokus
Förvaltningen under 2021 präglades av en lik
viditetsreserv med både hög kreditkvalitet och 
omsättningsbarhet. Direkta placeringar görs 
främst i värdepapper utgivna av stater eller 
central banker, multilaterala utvecklingsbanker 
samt subventionerade långivare¹. Vid utgången 
av 2021 var 93 (95) procent av reserven place
rad i värdepapper med högsta möjliga kredit
värdighet. 69 (75) procent utgjordes av place
ringar i värdepapper utgivna av emittenter 
i Sverige. 

Se not 3 för ytterligare information om 
 Bolagets kreditriskexponering.

1)  Subventionerade långivare avser värdepappersemittenter där  
exponeringen behandlas mot den nationella regeringen enligt  
CRR regelverket. Detta inkluderar bland annat Bolagets nordiska 
grannorganisationer.
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Medarbetarundersökning 2021
Medarbetarundersökningen 2021 gav ett NMI (Nöjd Med
arbetarindex) på 75 (76). Resultatet är stabilt och högt över 
tid och indikerar en god arbetstillfredsställelse på en välfung
erande arbetsplats.

Index eNPS (EmployeeNetPromoterScore) ökade 
i samma undersökning med 10 enheter från 45 till 55. 
Det klassas som ett mycket bra värde, med en hög andel 
ambassadörer och en låg andel kritiker.

Den digitala utvecklingen under pandemin har för Bolagets 
del genererat tydliga effektiviseringsvinster. Res och instäl
lelsetider har kortats. Kund och medlemsdialogen har ratio
naliserats. Kompetensutvecklingen har i större utsträckning 
ägt rum i digitala format. Miljöbelastningen har minskat och 
de sociala konsekvenserna, särskilt i matchningen av privat 
och yrkesliv, har varit positiva. 

Det flexibla arbetet har utvecklats för att skapa möjlig
heter och mervärden för Bolaget och medarbetarna. Chefen 
avgör i samråd med medarbetaren var arbetet bedrivs bäst, 
baserat på roll, arbetsuppgifter och självedarskap. Som stöd 
i detta har ett antal principer arbetats fram, för att skapa en 
gemensam syn på ett relativt komplext område.

Ökad kundnytta genom standardisering  
och effektivisering
Med anledning av regeringens förslag om en så kallad risk
skatt initierades ett omfattande analys och förberedelsear
bete i syfte att kunna hantera den extrakostnad som skatten 
kunde föra med sig. Arbetet, som genomsyrades av princi
perna standardisering och effektivisering, innebar bland 
annat att det gjordes en grundlig genomlysning av organisa
tionsstruktur, processer, arbetssätt och bemanning. Arbetet 
mynnade ut i ett omställningsprogram för Bolaget. De orga
nisations och medarbetarrelaterade delarna av detta pro
gram, vilka har ett stegvis upplägg, började implementeras 
i november. Programmet är viktigt att genomföra för att 
skapa en mer fokuserad och ändamålsenlig verksamhet. 

Kontinuerligt lärande och förändringsbenägenhet
Med de standardiserings och effektiviseringsåtgärder som 
vidtas blir Bolagets satsning på systematisk kompetensför
sörjning, kontinuerligt lärande och ökad förändringsbe
nägenhet om möjligt än viktigare. Detta är en nödvändig 
 komponent för att omställningsprogrammet ska fungera 
som avsett. 2022 innebär ett fördjupat arbete med att skapa 
kompetenskartor, lärplaner och beteendeförändringar i syfte 
att omsätta kunskap och nyvunnen kompetens till förbätt
rade arbetssätt och processer.

Effektivisering för ökad kundnytta
Den snabba digitala utveckling som skett under pandemin har gett viktiga effektivitets- och 
hållbarhetsvinster. Det gäller både för samhället som helhet och för Kommuninvests verk-
samhet. De nya arbetssätt som digitaliseringen för med sig, med hybrida och flexibla lösningar, 
ställer samtidigt höga krav på ledning och styrning. Det krävs god transparens, en aktiv intern-
kommunikation samt en hög grad av delaktighet och medbestämmande.

Medarbetarundersökning
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Kommuninvest har nolltolerans mot alla former av diskriminering eller 
trakasserier och arbetar förebyggande i dessa frågor. Bolaget arbetar 
för att integrera jämställdhet och mångfald i samtliga områden i Bolaget.
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Balansomslutningen uppgick vid periodens slut 
till 524 261,7 (527 363,6) mnkr och utlåningen 
till kommunerna och regionerna står för huvud
delen av tillgångarna. Utlåningen uppgick till 
460 650,3 (445 788,8) mnkr vid årsskiftet. 

Eget kapital
Per 20211231 uppgick det egna kapitalet till 
9 622,3 (8 704,2) mnkr, efter lämnat koncern
bidrag om 488,0 (225,9) mnkr till Föreningen. 

På bokslutsdagen uppgick aktiekapitalet till 
8 975,0 (7 100,0) mnkr, fördelat på 89 750 000 
(70 999 720) aktier. Samtligt aktiekapital är 
hänförligt Föreningens medlemmar och inga 
aktier är tillgängliga för handelsändamål. 

Överskottsutdelning att utbetala 2022
Förutsatt beslut på Föreningens årsstämma 
kommer Föreningen att använda sig av över
skottsutdelning i form av ränta på insatskapital 
samt återbäring för räkenskapsåret 2021. Före
slagen överskottsutdelning uppgår till 472,9 
(197,8) mnkr. För detta har Bolaget i bokslutet 
lämnat koncernbidrag om 488,0 (225,9) mnkr.

Kapitaltäckning och bruttosoliditet
Bolaget är väl kapitaliserat för att möta riskerna 
i verksamheten, med kapitalrelationer som med 
god marginal överstiger de föreskrivna minimi
kraven i pelare 1 samt pelare 2 baskrav. Finans
inspektionen ställer inget krav för pelare 2 väg

ledning på Bolaget på individnivå, endast på 
gruppnivå.

Kärnprimärkapitalet uppgick till 9 399,2 
(7 376,6) mnkr, vilket innebär en kärnprimär
kapitalrelation på 397,1 (302,5) procent. 
 Bolagets kapitalbas består endast av kärn
primär kapital och därför uppgår även den 
totala kapitalrelationen till 397,1 (302,5) 
 procent. Se vidare not 3. 

Vid utgången av 2021 uppgick Bolagets 
bruttosoliditetsgrad till 15,36 (10,60) procent.

Rating
Bolaget har högsta kreditbetyg, AAA från S&P 
Global Ratings och Aaa från Moody’s. Rating
instituten bekräftade i december 2021 Bolagets 
rating, med fortsatt stabila utsikter. Rating
instituten lyfter fram det solidariska borgens
åtagandet från Föreningens ägare, mandatet 
Bolaget har från dess ägare att agera kommun
gäld för medlemmarna, den höga kvaliteten 
i låneportföljen samt strategin för kapitalupp
byggnad inför kommande regelverk.

Kommuninvest har även höga så kallade 
ESGbetyg. Av institutet ISSOekom är betyget 
B– (Prime), Sustainalytics har gett ett betyg om 
9.1, dvs. ”försumbar ESGrisk” och från MSCI är 
betyget AA. Resultaten visar att Kommuninvest 
anses tillhöra den grupp av finansiella institutio
ner vars verksamhet är minst exponerad för 
hållbarhetsrisker.

Finansiell ställning 
Det egna kapitalet i Bolaget uppgick vid utgången av 2021 till 9 622,3 
(8 704,2) mnkr, efter  lämnat koncernbidrag om 488,0 (225,9) mnkr till 
Föreningen. Den totala kapitalbasen var 9 399,2 (7 376,6) mnkr vilket gav 
en total kapitalrelation om 397,1 (302,5) procent.
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Kommentarer till 
räkenskaper 
På sidorna 53, 55 och 
57 finns kommentarer 
till resultat räkning, 
balansräkning samt 
förändringar i eget 
kapital. Dessa kom-
mentarer utgör en del 
av förvaltnings-
berättelsen. 
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att:

Årets vinst 375 602 329

Balanserat resultat 229 535 157

Totalt 605 137 486

Disponeras på följande sätt:

Balanseras i ny räkning 605 137 486

Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponer
ingar innebär att Kommuninvest vid varje tidpunkt ska ha en 
kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven 
för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och 
dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade 
risker i verksamheten i enlighet med Kommuninvests interna 
kapitalutvärderingspolicy. Den totala kapitalrelationen upp
går till 397,1 (302,5) procent, att jämföra med kravet, inklu
sive buffertkrav och särskilt kapitalbaskrav, om 85,3 (10,5) 
procent. Bruttosoliditetsgraden, uppgår till 15,36 procent, 
att jämföra med det lagkrav som infördes i juni 2021 om 
tre procent. 

Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 
9 399,2 (7 376,6) mnkr och slutligt minimikapitalkrav till 
189,3 (195,1) mnkr. Specifikation av posterna framgår av 
not 3, se avsnitt Kapitaltäckning. Bolaget har lämnat kon
cernbidrag till Föreningen om 488,0 (225,9) mnkr vilket har 
redovisats mot fritt eget kapita.

Kommuninvests ekonomiska ställning ger inte upphov till 
annan bedömning än att Kommuninvest kan förväntas full
göra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Vad 
beträffar Kommuninvests resultat och ställning i övrigt, 
 hänvisas till resultat och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer. 

För mer information, se även not 12.
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Riskhantering och riskexponering under 2021
Riksdagen beslutade i december att bifalla regeringens för
slag om en riskskatt för vissa kreditinstitut. Skatten införs 
från 1 januari 2022 med ett upplägg där Kommuninvest 
omfattas fullt ut. Detta beräknas under 2022 ge en extra
kostnad för Kommuninvest på i storleksordningen 257 
mnkr. Det blir en tung belastning. Riksdagen klargjorde sam
tidigt att man anser att Kommuninvest ska undantas från 
skatten från 1 januari 2023. Detta bland annat med motive
ringen att Kommun invest, i egenskap av lågriskinstitut, inte 
utgör den risk för samhället som regeringens förslag var 
avsett att träffa. Kommun invest har gjort ett omfattande 
analys och förberedelsearbete för att se till att riskskatten 
ska kunna hanteras i verksamheten. En viktig del av detta för 
2022 är stramare villkor inom ramen för den ekonomiska 
föreningen. En annan del handlar om att genom effektivise
ringar och besparingar sänka kostnadsnivån, exklusive risk
skatten, i Koncernen. 

Bolaget beaktar ekonomisk, social och miljömässig håll
barhet i hela sin verksamhet, både vad gäller direkt och indi
rekt påverkan. Under 2021 har fokus ur ett riskperspektiv 
varit på de indirekta riskerna och deras möjliga påverkan på 
förtroendet för Bolaget. Arbete har genomförts för att säker
ställa att hållbarhet beaktas i riskbedömningarna främst 
avseende kreditgivning och motpartsrisk. 

Riskhanteringen har fortsatt påverkats av coronapande
min. På ett övergripande plan kan konstateras att Bolaget 
klarat krisen på ett bra sätt då det har funnits god tillgång till 
lik viditet under hela pandemin. Bolaget har inte drabbats av 
några kreditförluster. Kommunsektorns ekonomiska resultat 
2020 uppgick till 68 mdkr vilket var det bästa någonsin. 
Främsta orsaken till detta var de ökade statsbidrag som 
 staten gav kommuner och regionerna till följd av pandemin. 
Det goda resultatet bidrog till förbättrad självfinansiering 
och en lägre skuldökningstakt jämfört med föregående år. 

När det gäller balansen mellan hemarbete och arbete på 
kontoret har bolaget Bolaget genomgående följt Folkhäl
somyndighetens råd och rekommendationer.

Riskprofil
Kommuninvest har en central betydelse för finansieringen 
av svenska kommuners och regioners investeringar. Utifrån 
kundernas behov lånar Bolaget upp pengar på den finansiella 

marknaden. Verksamhetsmodellen innebär att Bolaget är 
utsatt för risker förknippade med den finansiella marknaden, 
den svenska staten och kommunernas ekonomiska förutsätt
ningar, klimat och hållbarhetsrelaterade frågor, samt interna 
och externa operativa risker. Bolagets riskprofil och tillåtna 
risktagande fastställs årligen i ägardirektivet vilket antas på 
årsstämman i Föreningen. Ägardirektivet slår fast att Bolaget 
ska ha ett lågt risktagande där risker för att uppfylla uppdra
get som kommungäld endast ska accepteras och övriga risker 
ska elimineras. Risknivån får inte överstiga vad som hade 
varit tillåtet risktagande för en medlem enligt kommunalla
gen. Bolagets riskhantering är utformad för att verksamheten 
ska kunna bedrivas i enlighet med ägardirektivet om ett lågt 
risktagande. För en översikt av de risktyper Kommuninvest 
regelbundet hanterar och mäter, se sidan 41. För att begränsa 
de risker som förknippas med Bolagets verksamhetsmodell 
samt tillse att verksamheten hålls inom de, av Bolagets sty
relse, angivna riskaptiterna används riskaptitsindikatorer 
eller andra åtgärder. 

Riskpolicy 
Bolagets inställning till risk fastställs i styrelsens riskdekla
ration, som är en del av styrelsens riskpolicy. Riskdeklara
tionen delas in i fyra begränsningsområden (pelare): kapital, 
resultat, likviditet och förtroende. Var och en av pelarna har 
en fastställd kvalitativ riskaptit som all risk mäts mot. Risk
aptiten beskriver den risknivå som styrelsen är beredd att 
exponera Bolaget för i syfte att uppfylla uppdraget från 
ägarna. Nivån på riskaptiten avgörs av faktorer så som 
finansiell ställning, tillväxtmål, marknadsförutsättningar 
för den givna tidsperioden samt om effektivitetsvinster kan 
uppnås vid ett förändrat risktagande. Riskpolicyn är en del 
av Bolagets riskramverk som innefattar styrelsens grund
läggande instrument för verksamhetsstyrning och god 
intern kontroll. 

Kapital
Bolagets styrelse har beslutat att Bolagets kapitalbas ska täcka 
det högsta av Bolagets internt bedömda kapitalbehov och det 
regulativa kapitalkravet med en marginal. Denna marginal tar 
höjd för ett antal osäkerhetsfaktorer som kan påverka Bola
gets kapitalrelationer negativt, exempelvis  starkare utlånings
tillväxt än prognostiserat. Storleken på kapitalmålet i kvanti

Låg risktolerans och  
effektiv  riskhantering
Bolagets 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 ha ett lågt risktagande där risker endast accepteras för att uppfylla upp-
draget som kommungäld. Nedan presenteras övergripande Bolagets mål, principer och 
 metoder för att hantera risk.
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tativa termer fastställs årligen inom ramen för Bolagets 
interna kapital och likviditetsut värdering (IKLU). 

Resultat 
Bolaget har inget vinstsyfte. Ändamålet är att bereda med
lemmarna ekonomisk nytta och efter nödvändig konsoli
dering tillförs medlemmarna resultatet. Prissättning utgår 
 istället från ägardirektivets krav på ekonomiskt resultat. 
Dessa krav innebär att marginalen mellan upplåning och 
utlåningsräntor ska vara tillräcklig för att täcka Bolagets och 
Föreningens verksamhetskostnader. Marginalen ska även ge 
möjlighet till förräntning av medlemmarnas insatskapital.

Likviditet
Syftet med Bolagets likviditetshantering är att kunna möta 
kända och prognostiserade likviditetsbehov. Likviditets
beredskapen ska vara god under såväl normala marknads
förhållanden som i perioder med likviditetspåverkande 
stress. Likviditetshanteringen är utformad för att säkerställa 
att Bolaget kan möta alla sina betalningsförpliktelser i tid, 
utan väsentliga merkostnader, samt att det finns en tillräcklig 
likviditet för att möjliggöra omsättning av befintlig utlåning. 
Detta till godoses genom en tillräcklig grad av diversifiering 
bland finansieringskällor, med hänsyn till antal och typ av 
mot parter, typ av finansiella instrument, löptider, valutor 
och geografiska marknader.

Förtroende 
Bolagets verksamhetsidé utgår ifrån att samhället och finans
marknadens aktörer uppfattar Bolaget som en stabil, effektiv 
och kunnig aktör, vars roll som samhällsnyttig kommungäld 
ger kommunsektorn i Sverige effektivast möjliga finansför
valtning med fokus på finansiering. Grunden i Bolagets 
arbete med att skapa förtroende för verksamheten är en 
 riskkultur som bygger på den kommunala värdegrunden, 
regelefter levnad och god intern styrning och kontroll.

Riskorganisation
Det samlade ansvaret för Bolagets riskramverk ligger hos 
Bolagets riskchef. Inom varje verksamhetsområde ligger 
ansvaret för hantering och kontroll av risker hos ansvarig 

chef. Framåt och bakåtblickande analyser används för att 
säkerställa att Bolaget identifierar, bedömer och mäter risker 
korrekt. 

Kreditgruppen är ett beredande organ vid förslag till för
ändringar i limitutrymmen mot placerings och derivatmot
parter och medlemmar, samt övriga kreditfrågor som kräver 
beslut av styrelsen eller VD. Kreditriskkommittén fastställer 
modell samt faktorer som ligger till grund för Bolagets 
beräkning av förväntade kreditförluster. Bolagets ALCO
grupp (Asset Liability Committee) ansvarar för att bereda 
frågor gällande marknadsrisk och likviditetsrisk frågor 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.

Inom Bolaget finns tre oberoende kontrollfunktioner; 
avdelningen för Risk och Kontroll, Regelefterlevnad och 
Internrevision. Risk och Kontroll och Regelefterlevnad utgör 
tillsammans Bolagets andra försvarslinje medan Intern
revision utgör Bolagets tredje försvarslinje. De tre olika för
svarslinjerna visualiseras i organisationsschemat på sidan 39.

Risk och Kontroll
Avdelningen för Risk och Kontroll utövar den övergripande 
riskkontrollen och övervakar Bolagets finansiella och opera
tiva risker. Bolagsstyrelsen informeras regelbundet i risk
kontroll ärenden. Funktionen är skild från affärsverksam
heten och rapporterar till VD. Ansvarig för avdelningen är 
Bolagets riskchef som utses av VD som också rapporterar 
utnämningen till styrelsen.

Avdelningen ansvarar för att följa upp att riskrapporte
ringen är korrekt enligt gällande externa och interna regler, 
att regelbundet utföra stresstester samt att leda och sam
ordna arbetet kring operativa risker. Den ansvarar även för 
att styrelse och ledning ska ha all relevant information för 
beslut när det gäller riskpolicy, riskaptiter och riskaptits
indikatorer.

RISK- 
DEKLARATION

Bolaget ska ha ett lågt risktagande. Risker ska endast accepteras för att uppfylla uppdraget som kommungäld.  
Övriga risker ska elimineras. De risker som accepteras ska tydliggöras, begränsas och löpande utvärderas.  
En sund riskkultur säkerställer Bolagets låga riskprofil.

PELARE KAPITAL RESULTAT LIKVIDITET FÖRTROENDE

RISKAPTIT Bolaget ska ha en god  
kapitalsituation för att  
tillgodose medlemmarnas 
behov av finansiering och 
uppfylla regelverkskrav. 
Detta uppnås genom fram-
förhållning, kapitalplane-
ring och riskhantering.

Bolaget ska ha ett operativt 
resultat som täcker 
Föreningens kostnader 
samt ränta på ägarnas 
insatskapital. Detta uppnås 
genom god kostnads-
kontroll, tillräckliga  
utlåningsmarginaler och 
avgifter. Bolaget har  
inget eget vinstsyfte.

Bolaget ska tillgodose 
medlemmarnas behov  
av finansiering. Detta upp-
nås genom god planering, 
diversifierad upplåning, 
löptidsmatchning, effektiv 
säkerhetshantering och  
en höglikvid reserv.

Bolaget ska ha ett gott för-
troende hos medarbetare, 
kunder, medlemmar och 
andra intressenter. Detta 
säkerställs genom sund 
riskkultur som bygger på 
den kommunala värde-
grunden, regelefterlevnad 
och en god intern styrning 
och kontroll.

Riskdeklaration
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Internrevision

Regelefterlevnad
Bolagets funktion för regelefterlevnad är en oberoende kon
troll och stödfunktion som rapporterar till VD. Chefen för 
regelefterlevnadsfunktionen utses av VD och rapporterar till 
både VD och styrelsen i regelefterlevnadsfrågor. Regelefter
levnadsfunktionen ansvarar bland annat för att övervaka och 
kontrollera regelefterlevnaden inom den tillståndspliktiga 
verksamheten samt ger råd och stöd till verksamheten och 
en 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 rapporterar till styrelsen. 
Internrevisionen ansvarar för utvärdering av hanteringen av 
risker, Bolagets kontroll och styrprocesser samt att verksam
heten bedrivs enligt Bolagets interna regler. Intern revisorn 
rapporterar löpande till styrelsen och VD. Styrelsen fastställer 
årligen en plan för internrevisionens arbete. VD redogör 
i  styrelsen för åtgärder som vidtagits med anledning av 
 rapporteringen från internrevision.

Riskhantering
För att hålla verksamheten inom riskaptiten används risk
aptitsindikatorer eller andra åtgärder som begränsar Bola
gets risker. Riskaptitsindikatorerna är kvantitativa och utfor
made för att de ska understödja den fastställda riskaptiten 
inom respektive pelare. Nivån på riskaptitsindikatorerna 
beror av såväl bolagsspecifika faktorer (finansiell ställning, 
strategiska mål, lagkrav, riskexponering osv.) som av för
väntade marknads förutsättningar. Riskaptitsindikator kan 
fastställas av styrelse, VD, CRO och /eller en annan ansvarig 
person (kallad riskägare) och utgör då olika begränsnings
nivåer i Bolagets riskramverk.

I riskhanteringen på Bolaget kopplas de kvalitativa risk
aptiterna ihop med risktyper. Risktyperna är en kategorise
ring av risk i syfte att koppla samman riskdeklarationen och 
de kvantitativa riskaptiterna med den risktaxonomi som är 
allmänt vedertagen. De symboliserar även olika ansvars
områden inom Bolaget. Sammankopplingen utgår från 
 vilken pelare en potentiellt realiserad risk främst skulle 
påverka. De övergripande risktyper Bolaget hanterar är 
kredit risk, marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, stra
tegisk risk, regelefter levnadsrisk, intressentrisk och hållbar
hetsrisk. I figuren Risktyper på sidan 41 definieras alla de 
risktyper Bolaget hanterar. En utförlig beskrivning av hur 
Bolaget hanterar respektive risk finns i not 3.

Kapitalhantering
Bolaget ska vara kapitaliserat för att kunna möta såväl 
internt bedömt kapitalbehov som regulativa krav. En fullgod 
kapitaltäckning är viktigt för att utlåningen till Sveriges 
kommuner och regioner ska kunna fortsätta att växa och för 
att bibehålla förtroendet hos Bolagets intressenter, framför 
allt investerarna. 

Kommuninvest är ålagd att följa tillsynsförordningen (EU) 
nr 575/2013, också kallad CRR (Capital Requirements 
 Regulation), som är direkt tillämplig i Sverige samt kapital
täckningsdirektivet EU 2013/36, som genomförs i svensk rätt 
genom lagar och FI:s föreskrifter. Under våren 2019 besluta
des om ändringar i regelverken och dessa ändringar benämns 
som EU:s bankpaket. Dessa regelverksförändringar kallas 
ofta för CRR 2 och flera av förändringarna trädde i kraft den 
28 juni 2021.

Vidare beslutade Finansinspektionen den 20 november 
2020 om en ändrad tillämpning av kapitalkraven för svenska 
banker för att anpassa dessa krav till EU:s bankpaket. Finans
inspektionen beslutar numera om särskilda kapitalbaskrav 
i pelare 2. Därutöver kan Finansinspektionen ge en pelare 

Organisationsschema med verksamhetens tre försvarslinjer

HR
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för IT och 
 systemstöd
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2vägledning som anger en kapitalnivå som de anser att 
 institutet bör upprätthålla utöver kravet.

Separata krav och vägledningar anges avseende risk
baserade kapitalbehov respektive kapitalbehov för brutto
soliditet. Riskbaserade kapitalkrav och vägledningar anges 
i procent av riskvägda tillgångar, kapitalkrav för bruttosoli
ditet anges som procent av exponeringsbelopp. Pelare 2väg
ledningarna grundar sig på utfallet av stresstester och andra 
institutspecifika bedömningar. Kapitalplaneringsbufferten 
tas bort eftersom dess ändamål istället ska uppfyllas genom 
pelare 2vägledning.

Bolagets styrelse har fastställt ett principiellt kapitalmål 
för Bolaget som innebär att Bolaget ska ha en marginal ned 
till det högsta av Bolagets internt bedömda kapitalbehov och 
Finansinspektionens totala kapitalbaskrav för Kommun
invest i Sverige AB på gruppnivå. Storleken på kapitalmålet 
i kvantitativa termer fastställs årligen inom ramen för 
 Bolagets interna kapital och likviditetsutvärdering (IKLU).

Kommuninvests kapitalisering – ett ägaransvar 
Föreningen har ansvaret för Koncernens kapitalisering. 
Kommun invest kapitaliserar inte via vinstmedel, utan genom 
medlemsinsatser från Föreningens medlemmar, tillika dess 
ägare. Föreningsstämman beslutar om en ny kapitalplan en 
gång per mandatperiod, det vill säga vart fjärde år. Vid 
förenings stämman i april 2020 beslutades om en ny plan för 
Kommuninvests kapitaluppbyggnad för åren 2021–2024. 
Planen gör det möjligt för föreningens styrelse att begära in 
ca 1 mdkr årligen fram till 2024 från föreningens medlemmar.

Kapitalisering 2021 
Föreningens medlemmar har under året ökat andelskapitalet 
i Föreningen med 850 mnkr. I november köpte Föreningen 
aktier i Bolaget för 930 mnkr, till en kurs på 120 procent. 
Följaktligen ökade aktiekapitalet i Bolaget med 775 mnkr 
och det fria egna kapitalet ökade med 155 mnkr. 

Kapitalplan och intern kapitalutvärdering 
Koncernens kapitalplanering är integrerad med Bolagets 
strategiska verksamhetsplanering och interna kapital och 
likviditetsutvärdering (IKLU). Planerna blickar fem år framåt 

och i processen analyseras Bolagets och Koncernens kapital
behov baserat på prognostiserad tillväxt, kapitalpåverkande 
förändringar i verksamheten och kommande regelverkskrav. 
Målet med kapitalplaneringen är att säkerställa att kapital
basen i Bolaget och Koncernen är tillräckligt stora för att 
bära de risker och regelverkskrav som följer av realiserandet 
av verksamhetsplanen. Prognoserna utgår från Bolagets bas
scenario. Även stresstester genomförs för att avgöra hur stora 
kapitalbuffertar Bolaget behöver för även klara av avvikelser 
från planen. Den interna kapitalutvärderingen identifierar 
alla väsentliga risker som finns inom Koncernen och kapital
behovet för dessa risker utvärderas och kvantifieras. Den 
interna kapitalutvärderingen sammanställs i en rapport som 
på begäran skickas till Finansinspektionen. Den interna 
kapital utvärderingen per årsskiftet visar att Bolaget möter 
samtliga regulativa kapitalkrav, samt interna kapitalmål, 
se not 3.

Bruttosoliditet
Från och med den 28 juni 2021 tillämpas det nya kapital
kravsmåttet bruttosoliditetsgrad (leverage ratio) inom EU. 
Bruttosoliditetskravet är fastställt till tre procent och är 
direkt gällande för Kommuninvest via kapitaltäckningsför
ordningen (EU) 2019/876 av den 20 maj 2019. Bruttosolidi
tetsgraden definieras som relationen mellan primärkapitalet 
och de totala exponeringarna i tillgångar och åtaganden. 
Rapportering av bruttosoliditetsgrad till berörda myndig
heter sker sedan 2014. 

Vid beräkning av bruttosoliditetsgraden gäller en särskild 
bruttosoliditetsreglering för så kallade offentliga utvecklings
kreditinstitut, Public Development Credit Institution (PDCI), 
en kategori som Kommuninvest tillhör. För Kommuninvest 
innebär detta att all utlåning till medlemmar och deras bolag 
får avräknas från det exponeringsmått som används vid 
beräkningen av Bolagets och Koncernens bruttosoliditets
grad.

För mer detaljerad information samt kvantitativ information om 
Bolagets riskexponering hänvisas till not 3 samt till den separata Risk- 
och kapitalhanteringsrapport som finns på www.kommuninvest.se
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Kommun invests riskhantering i korthet

PELARE RISKTYP RISKDEFINITION

KAPITAL Strategisk kapitalrisk Risken att misslyckas med verksamhetsplaneringen samt Bolagets del  
i kapitalplaneringen.

Kreditmarknadsrisk Risken för förlust eller en negativ effekt på Bolagets intäkter till följd av  
förändringar i basis- eller kreditspreadar.

RESULTAT Emittentrisk Risken att en utgivare av ett finansiellt instrument inte återbetalar hela sitt  
åtagande vid förfall. 

Motpartsrisk Risken att en motpart i derivatkontrakt fallerar innan slutavveckling av kassa-
flöden. Risken innefattar även att koncentrationer kan finnas mot enskilda  
motparter.

Övrig prisrisk Risken att en ändring i prisläget för underliggande tillgångar och index,  
till exempel aktier eller aktieindex, påverkar värdet av tillgångarna och skulderna 
negativt.

Ränterisk Risken för förlust (negativ förändring av ekonomiskt värde) eller en negativ 
effekt på Bolagets intäkter till följd av en förändring i ränteläget.

Valutarisk Risken för en negativ effekt på Bolagets intäkter till följd av valutakursrörelser.

LIKVIDITET Likviditetsrisk Risken att inte uppfylla betalningsåtagande på förfallodagen.

Strukturell likviditetsrisk Risken att inte i förväg ha finansierat sina långsiktiga åtaganden.

Kommungäldslikviditetsrisk Risken att behöva neka en medlem finansiering.

FÖRTROENDE Operativ risk
– Personalrisk
– Processrisk
– IT- och Systemrisk
– Extern risk

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.

Intressentrisk Risken att ratingbolag, kund, medlem, medarbetare, investerare, massmedia, 
riksdag, regering eller annan intressent tappar förtroende för Bolaget och 
dess affärsidé.

Hållbarhetsrisk Risken att Bolaget direkt eller indirekt negativt påverkar eller påverkas inom 
områdena miljö- och klimat, korruption, mänskliga rättigheter eller arbetsvillkor 
eller affärsetik.

Kreditgivningsrisk Risken att en motpart i kreditgivningen inte fullföljer sina åtaganden. 

Regelefterlevnadsrisk Risken att Bolaget inte följer gällande externa eller interna regler och därmed 
riskerar att påföras sanktioner, drabbas av förluster eller av dåligt rykte/förlorat 
anseende.

Strategisk risk 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 samhället, regelsystem eller branschen.
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Bolaget utgör tillsammans med Föreningen samt Kommun
invest Fastighets AB en finansiell företagsgrupp, Kommun
investkoncernen (Koncernen). Eftersom Bolaget har skulde
brev som är upptagna till handel på en reglerad marknad, är 
Bolaget enligt lag skyldigt att upprätta en bolagsstyrnings
rapport. Då Bolagets aktier inte är upptagna till handel på en 
reglerad marknad i Sverige omfattas Bolaget inte av svensk 
kod för bolagsstyrning. Bolaget bedömer att verksamhetens 
finansiella inriktning medför att de av kommunsektorn fram
tagna principerna för styrning av kommun och regionsägda 
bolag inte heller ska tillämpas.

Regelverk för bolagsstyrning
Aktiebolagslagen innehåller grundläggande regler för ett 
bolags organisation. Bland annat ska det finnas en styrelse 
utsedd av en bolagsstämma. Styrelsen utser i sin tur en ord
förande som ska leda styrelsens arbete samt en verkställande 
direktör som sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar. Bolagsstämman ska även utse revi
sor som ska kontrollera verksamheten och redovisningen.

Styrning och kontroll i centrum
Kommuninvest i Sverige AB är ett svenskt publikt aktiebolag och ett helägt dotterbolag till 
Kommuninvest Ekonomisk förening. God styrning och kontroll är av central betydelse för Bolaget, 
som ägs av kommuner och regioner och har ett offentligt uppdrag.

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

 Utnämningsansvar 
 Rapporteringsvägar
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Som kreditmarknadsbolag ska Bolaget följa lagen om bank 
och finansieringsrörelse samt de allmänna råd och före
skrifter som utfärdas av Finansinspektionen och dess mot
svarigheter inom Europeiska unionen, de så kallade ESA:s 
(European Supervisory Authorities).

Principer för bolagsstyrning
Bolagets ägare, Föreningen, är en medlemssamverkan med 
främsta syfte att ge medlemmarna och deras majoritetsägda 
företag tillgång till kostnadseffektiv och stabil lånefinansiering. 
Medlemmarna i Föreningen utgörs av svenska kommuner 
och regioner. 

Kommuninvest ska enligt stadgarna inte drivas med vinst
syfte. När dess behov av konsolidering är tillgodosett ska allt 
överskott tillfalla medlemmarna. Medlemmarna bestämmer 
själva om verksamhetens inriktning, och ingen medlem har 
ensam ett bestämmande inflytande. På föreningssstämman 
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.

 
Ägardirektiv från föreningsstämma
Styrelsen i Föreningen utarbetar ägardirektiv för Bolaget, 
som fastställs årligen på ordinarie föreningsstämma. I ägar
direktiven formuleras ramarna för den verksamhet som 
 Föreningen uppdrar åt styrelsen i Bolaget att utöva. Ägar
direktiven inkluderar riktlinjer för konsolidering, risknivåer, 
ersättningsprinciper, principer för resor och representation, 
kunskap i finansieringsfrågor, utveckling av produkter och 
tjänster samt eventuella särskilda uppdrag som Föreningen 
ger Bolaget.

Mål för verksamheten
Bolagets övergripande mål är att skapa största möjliga nytta 
för medlemmarna i Föreningen. Vägar till detta kan vara att 
ha en hög andel nöjda kunder, att stå för en stor andel av 
medlemmarnas lånefinansiering, att ha hög kostnads
effektivitet samt att ha en finansiell styrka som stödjer 
 verksamhetens långsiktiga inriktning. 

Ersättningsprinciper
Styrelsen fastställer de ersättningsprinciper som gäller 
i  Bolaget. Principerna ses även över regelbundet. Bolaget 
bedöms inte vara i behov av en särskild ersättningskommitté. 
Dessa uppgifter fullgörs i stället av styrelsens ordförande.

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 därför. Lönesätt
ningen bestäms med hänsyn till arbetsuppgiften och dess 
svårig hetsgrad, ansvar och krav på utbildning samt med
arbetarens sätt att uppfylla kraven som ställs och bidra till 
förbättringar i verksamheten.

Revisionsutskott
Inom Bolaget utförs de uppgifter som åligger ett revisions
utskott av styrelsen. Under 2021 sammanträdde revisions
utskottet vid fyra tillfällen. Ärendena omfattade riskkontroll 
av årsbokslut 2020 samt delårsbokslut 2021 inklusive 
externrevisorernas granskningsrapport, internrevisions
rapporter, internrevisionens årsplan 2022, samt verksam
hetsplan och budget 2022. 

Aktieägare och årsstämma
Föreningen äger samtliga aktier i Bolaget och utövar sitt 
ägar inflytande vid årsstämman. Årsstämman i Bolaget hölls 
digitalt, den 15 april 2021 i direkt anslutning till förenings
stämman i Föreningen. 

Årsstämman i Bolaget fastställde den av styrelsen och 
verkställande direktören föreslagna årsredovisningen för 
2020 samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet. Vidare beslutade årsstämman 
i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens 
 förslag till vinstdisposition. 

Vid årsstämman avgick Kurt Eliasson från sitt uppdrag 
som ordinarie styrelseledamot. Mats Filipsson och Anette 
Henriksson valdes till nya ordinarie ledamöter och övriga 
ordinarie ledamöter omvaldes. Ingen från Bolagets verk
ställande ledning ingår i styrelsen. 

Årsstämman fattade därutöver även beslut i följande 
ärenden:
• Fastställande av ägardirektiv.
•  Fastställande av arbetsordning för  val beredningen.
•  Bemyndigande för styrelsen att företa nyemissioner under 

löpande verksamhetsår.

Valberedning
Det finns en valberedning i Föreningens företag: Kommunin
vest i Sverige AB och Kommuninvest Fastighets AB. Valbered
ningen 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. I enlighet med valberedningens instruktioner ska 
 styrelsens sammansättning återspegla verksamhetens art, 
omfattning och komplexitet. Minst en ledamot ska vara eller 
ha varit förtroendevald i en medlemskommun eller region 
och besitta kunskap om kommunsektorn och den politiska 
processen.

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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Valberedningen i Föreningens företag ska representera  
Föreningens styrelse och styrelsen utser inom sig valbered
ningens ledamöter. Föreningsstyrelsen har beslutat att dess 
arbetsutskott ska utgöra valberedning.

Styrelsen för Kommun invest i Sverige AB 
Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för dess organisa
tion och förvaltning. Styrelsen fastställer årligen en arbets
ordning som bland annat reglerar styrelsens uppgifter, rap
porteringen till styrelsen, antalet styrelsemöten och löpande 
innehåll samt utvärderingen av styrelsens och den verk
ställande direktörens arbete. 

Vidare fastställer styrelsen bland annat mål och strategier 
för verksamheten, ansvarar för att risker identifieras och 
 hanteras samt säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de fastställda målen. Styrelsen har även i uppgift att fast
ställa interna riktlinjer som anger vilka rapporter som ska tas 
fram inom Bolaget. Styrelsen i sin helhet fullgör de uppgifter 
som annars ankommer på ett revisionsutskott. Arbetsord
ningen behandlas och fastställs minst en gång per år.

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsens arbete är väl 
organiserat och bedrivs effektivt, samt att styrelsen i övrigt 
fullgör sina uppgifter. Det åligger bland annat ordföranden 
att uppmuntra en öppen och konstruktiv diskussion i styrel
sen, att se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och för
djupar sina kunskaper om Bolaget och dess verksamhet, att 
styrelsen har regler för att identifiera och hantera intresse
konflikter i styrelsen samt att ta emot synpunkter från ägar
föreningen och förmedla dessa inom styrelsen. Styrelsens 
ordförande ska vidare kontrollera att styrelsens beslut verk
ställs effektivt, att styrelsens arbete utvärderas årligen, samt 
ska fungera som diskussionspartner och stöd för Bolagets 
verkställande direktör (VD).

Styrelsens ordförande har även ansvar för att det utförs 
en oberoende granskning av Bolagets ersättningspolicy och 
ersättningssystem, samt för att följa tillämpningen av  policyn.

Verkställande direktören
Styrelsen har fastställt en instruktion för den verkställande 
direktören där dennes uppgifter och ansvar framgår. VD ska 
sköta den löpande förvaltningen av Bolaget i enlighet med 
styrelsens riktlinjer. I detta ingår bland annat att upprätta 
förslag till verksamhetsplan, budget samt års och delårs
bokslut. VD ansvarar även för att det finns ändamålsenliga 
system och rutiner för rapporteringen av den ekonomiska 
situationen och finansiella ställningen till styrelsen. Vidare 
ansvarar VD för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
 gällande regelverk samt för att fastställa riktlinjer och 
instruktioner för de olika risker som uppstår i verksamheten. 

Styrelsepresentation
Styrelsen för Bolaget bestod per 20211231 av Ellen Bram
ness Arvidsson (ordförande), Lars Heikensten, Erik Langby, 
Kristina Sundin Jonsson, Catrina Ingelstam, Mats Filipsson 
och Anette Henriksson samt arbetstagarrepresentanterna 
Mattias Bokenblom och Kristin Ekblad. Kurt Eliasson avgick 
som ordinarie styrelseledamot i samband med stämman 
i april 2021. Ledamöterna presenteras på sidan 45–46.

Ersättningar
För 2021 fastställde årsstämman ett fast arvode om 600 
(600) tkr till styrelsens ordförande. För övriga ledamöter 
 fastställdes fast arvode om 330 (330) tkr. 

Det totala arvodet till styrelsens ledamöter uppgick för 
år 2021 till 2 484 (2 430) tkr. Inget arvode utgick till arbets
tagarrepresentanterna. De sammanlagda arvodena framgår 
av tabellen på sidan 45.

Valberedning i Föreningens företag 2021/2022
Göran Färm (S), Norrköpings kommun, ordförande 

Linda Frohm (M), Kalix kommun, vice ordförande 

Ewa-May Karlsson (C), Region Västerbotten

Pierre Sjöström (S), Staffanstorps kommun

Mer information om valberedningen, inklusive den fullständiga arbets-
ordningen, finns på www.kommuninvest.se

Styrelsearbetet 2021
Under 2021 har styrelsen haft 7 (7) ordinarie sammanträden,  
2 (2) extrainsatta sammanträden samt 1 (1) konstituerande  
sammanträde. 

• Intern kapital- och likviditetsutvärdering

• Riskramverk

• Återhämtningsplan

• Kapitaliseringsfrågor

• Ersättningsfrågor

• Uppdateringar av upplåningsprogram

• Motpartslimiter

• Medarbetarundersökning

• Värderingsprinciper

• Teknisk vision

• Etablering av expertgruppen Välfärdsekonomerna

• Styrning för hållbara finansieringsprogram

• Riskskatt för kreditinstitut

• Årsredovisning och delårsrapport
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Styrelsen för Kommun invest  
i Sverige AB

ELLEN BRAMNESS 
ARVIDSSON 
Direktör för Strategi och 
Internationell koordination, 
Finans Norge

Invald: Ordförande sedan 
2013. Vice ordförande 
2006–2013. Ledamot  
sedan 2003.

Utbildning: Cand. Oecon, 
Universitetet i Oslo, diplo-
merad finansanalytiker, 
Handels högskolan och FAF.

Tidigare befattningar:  
Chef sekonom Svensk  
Försäkring, kansliråd och 
departe ments  sekreterare 
Finans departementet. 

Övriga uppdrag:  
Ordförande i Norske  
Finansielle  Referanser AS.

ERIK LANGBY
Konsult och företagare 

Invald: Ledamot sedan 2015. 

Utbildning: Stockholms  
universitet.

Tidigare befattningar:  
Ordförande kommunstyrelsen 
och kommunalråd Nacka, 
ordförande kommunförbun-
det Stockholms län, ledamot 
SKL:s styrelse, ordförande 
Regionplanenämnden i Stock-
holms landsting, ledamot 
Hegeli Public Affairs AB, ord-
förande Sjukvårds- och 
omsorgsnämnden i Norrtälje, 
ledamot HSB Omsorg AB, 
ordförande i Texab AB, ord-
förande i AB Solom, ledamot 
i Dagens Samhälle AB, ord-
förande Strukturfondspart-
nerskapet i Stockholm. 

Övriga uppdrag: VD Jord-
nära Samhällsansvar AB, 
ledamot SKL International 
AB, ledamot Atrium Ljung-
berg AB, ordförande Nacka-
StrandsMässan AB, ordfö-
rande i AB SigtunaHem, ord-
förande Bostadsrätterna I 
Sverige Ekonomisk Förening, 
ordförande i Tegelhatt AB, 
ordförande i kommunfull-
mäktige i Sigtuna kommun, 
senior advisor NackaStrands-
Mässan AB.

Ersättningar och närvaro – Styrelsen i Kommun invest i Sverige AB (publ)

Namn Beroendeställning Närvaro styrelse möten 2021 Ersättning 2021, kr Ersättning 2020, kr

Ellen Bramness Arvidsson Oberoende 10 (av 10) 600 000 585 417

Lars Heikensten Oberoende 9 (av 10) 330 000 321 250

Erik Langby Oberoende 8 (av 10) 330 000 321 250

Kristina Sundin Jonsson Oberoende 10 (av 10) 330 000 321 250

Catrina Ingelstam Oberoende 10 (av 10) 330 000 233 750

Mats Filipsson Oberoende, tillträtt april 2021 8 (av 8) 233 750 -

Anette Henriksson Oberoende, tillträtt april 2021 8 (av 8) 233 750 -

Kurt Eliasson Oberoende, avgått april 2021 2 (av 2) 96 250 321 250

Anna von Knorring Oberoende, avgått oktober 2020 - - 238 750 

Johan Törngren Oberoende, avgått april 2020 - - 87 500

Mattias Bokenblom Arbetstagarrepresentant 9 (av 10) Arvoderas ej Arvoderas ej

Kristin Ekblad Arbetstagarrepresentant 9 (av 10) Arvoderas ej Arvoderas ej

MATS FILIPSSON
Konsult

Invald: Ledamot sedan 2021. 

Utbildning: Ekonomexamen, 
Stockholms universitet. 

Tidigare befattningar:  
Skuldförvaltare Riksgälden, 
kansliråd Finansdeparte-
mentet, Technical Assistance 
Advisor Internationella 
Valuta fonden, riskchef Riks-
gälden, Senior Financial 
 Officer Världsbanken.

Övriga uppdrag: Ledamot 
Olle Engkvist stiftelse.

ANETTE HENRIKSSON
VD Locum AB, Förvaltnings-
chef Fastighets och service-
nämndens fastigheter

Invald: Ledamot sedan 2021. 

Utbildning: Filosofie 
 kandidat offentlig förvalt-
ning, Lunds universitet.

Tidigare befattningar:  
Kommundirektör Lunds 
 kommun, vice VD Akade-
miska Hus, ekonomidirektör 
Landstinget Halland.

Övriga uppdrag: Ordförande 
Terreno AB.

CATRINA INGELSTAM
Egen konsultverksamhet  
Creatme AB

Invald: Ledamot sedan 2020. 

Utbildning: Civilekonom, 
Stockholms universitet.

Tidigare befattningar:  
Tf. VD Svensk Handel Fond-
försäkring, CFO Dina Försäk-
ringar, internrevisionschef 
Folksam Sak, CFO Folk-
sam-gruppen, chef produkt-
utveckling AMF Pension, 
administrativ chef AMF 
 Fonder, avdelningschef Fond 
& Finans Premiepensions-
myndigheten (PPM), affärs-
områdeschef Aktiehandel 
SkandiaBanken, auktoriserad 
revisor EY, ledamot (ledamot 
risk- och revisionsutskottet) 
Sparbanken Sjuhärad AB, 
ledamot (ledamot risk- och 
kapitalutskottet) KPA 
 Pension. 

Övriga uppdrag: Ledamot 
styrelsen Svensk Handel Pen-
sion Tjänstepensionsförening, 
ordförande (ordförande håll-
barhetsutskottet) Sjätte AP 
Fonden, ledamot (ordförande 
revisionsutskottet) Swedfund 
International AB, ledamot 
(ordförande revisionsut-
skottet, ledamot ersättnings-
utskottet) Orio AB, ledamot 
Spiltan Fonder AB, ledamot 
Regionernas ömsesidiga för-
säkringsbolag (LÖF).
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REVISORER I KOMMUN INVEST I  SVERIGE AB 
Årsstämman för Kommuninvest Ekonomisk förening 
väljer externrevisor och lekmannarevisorer. Kommun
invest ska enligt bolagsordningen ha en revisor. Extern
revisorn utses av årsstämman på förslag från styrelsens 
revisionsutskott 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 externrevisor 
för Föreningen är även utsett till externrevisor för Bola
get och Kommuninvest Fastighets AB. Syftet är att erhålla 
en mer effektiv revision för Koncernen.

Externrevisor
Vid 2020 års årsstämma i Föreningen utsågs, för perioden 
intill slutet av årsstämman 2024, KPMG AB till revisions
bolag. KPMG AB har som huvudansvarig revisor valt auk
toriserade revisorn Anders Tagde. Huvudansvarig revisor 
träffar styrelsen minst två gånger per år. Bland Anders 
Tagdes övriga revisionsuppdrag kan nämnas ICA Banken 
och OKQ8 Bank.

Internrevisor
Styrelsen för Föreningen har från 2017 utsett PwC  
(Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) till intern
revisionsbolag, med certifierade internrevisorn  
Peter Nilsson som internrevisor.

Lekmannarevisorer
Lekmannarevisorerna träffar regelbundet de externa 
revisorerna, styrelseordföranden, verkställande direktö
ren och andra representanter för Föreningen. Vid behov 
kan lekmannarevisorerna initiera extra gransknings
insatser utöver den normala lagstadgade revisionen. På 
Föreningens årsstämma 2020 utsågs följande lekmanna
revisorer för Föreningen intill slutet av årsstämman 
2024: Anki Svensson (M), Tyresö kommun (omval) och 
Ambjörn Hardenstedt (S), Svedala kommun (nyval). 
 Barbro Hassel (S), Skara kommun, avgick. Samma per
soner som är utsedda lekmannarevisorer för Föreningen 
var tidigare utsedda lekmannarevisorer för hela Koncernen. 
På föreningsstämman 2020 beslutades att lekmannarevi
sorernas uppdrag ska koncentreras till att enbart granska 
Föreningen och dess verksamhet. 

Styrelsen för Kommun invest  
i Sverige AB

KRISTINA SUNDIN 
 JONSSON 
Kommundirektör i Skellefteå 
kommun, VD Skellefteå 
Stadshus AB

Invald: Ledamot sedan 2018.

Utbildning: Filosofie 
kandidat examen företags-
ekonomi, Umeå universitet.

Tidigare befattningar:  
Godkänd revisor, konsult 
KPMG AB, ekonomichef 
Skelleftebostäder AB, 
expert 112-utredningen, 
delegat Länsdelegationen 
i jämställdhet Västerbotten.

Övriga uppdrag: Ordförande 
i Kommundirektörsfören-
ingen i Sverige, ledamot 
Inera AB, delegat Läns-
delegationen i jämställdhet 
Väster botten, , ledamot i 
Mistras forskningsprogram 
Mistra Carbon Exit, ledamot 
TU Business AB, ledamot 
LTU Holding AB.

MATTIAS BOKENBLOM 
Arbetstagarrepresentant

Invald: Ledamot sedan 2019.

Utbildning: Licentiat examen 
i nationalekonomi, Örebro 
universitet.

Befattning Kommun invest: 
Affärsdataanalytiker.

Övriga uppdrag:  
Ledamot i den lokala fack-
föreningen.

KRISTIN EKBLAD 
Arbetstagarrepresentant

Invald: Ledamot sedan 2020.

Utbildning: Filosofie doktor 
i nationalekonomi, Örebro 
universitet.

Befattning Kommun invest:  
Affärsarkitekt.

LARS HEIKENSTEN
Ordförande Finanspolitiska 
rådet

Invald: Ledamot sedan 2016.

Utbildning: Ek.dr. Handels-
högskolan i Stockholm, 
hedersdoktor Umeå  
universitet och Gustavus 
Adolphus College (USA).

Tidigare befattningar:  
VD Nobelstiftelsen, ledamot 
EU:s Riksrevision, riksbank-
schef, ledamotstyrelsen Bank 
of Interna tional Settlement 
(BIS) och ECB:s allmänna råd, 
chef ekonom Handelsbanken 
samt finansråd och chef för 
ekonomiska avdelningen 
Finansdepartementet.

Övriga uppdrag: Ordförande 
Finanspolitiska rådet, ord-
förande Trygg-Stiftelsen,  
ledamot i Kungl. Vetenskaps-
akademien, ledamot i Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien, 
ledamot i Stiftelsen Skansen.
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Ledning Kommun invest i Sverige AB 
Bolagets VD leder, organiserar och utvecklar verksamheten så att av 
 styrelsen fastlagda mål uppnås. En skriftlig instruktion fastställer 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. 

VD ansvarar för att styrelsen fortlöpande informeras om föränd
ringar i regelverk, om innehållet i risk, compliance och revisions
rapporter samt om övriga väsentliga händelser. VD har bland annat till 
uppgift att förse styrelsen med erforderligt informations och besluts
underlag. 

Till stöd för VD finns en verkställande ledning. Per 20211231 
bestod den verkställande ledningen, utöver VD, av Maria Viimne (vice 
verk ställande direktör och affärschef), Patrick Nimander (ekonomi och 
finanschef), Malin Waldenström (HRchef), Britt Kerkenberg (riskchef), 
Jens Larsson (chefsjurist) och Christofer Ulfgren (ITchef).

Verkställande ledning

Ersättningar – Ledningen i Kommun invest i Sverige AB (publ)

Namn År Grundlön Förmåner Rörlig  ersättning Pensions kostnad Totalt, kr

Tomas Werngren 2021 3 863 567 116 184 – 1 234 436 5 214 187

2020 3 443 295 116 340 – 1 086 885 4 646 520

Maria Viimne 2021 2 222 580 – – 711 619 2 934 199

2020 2 181 037 – – 699 059 2 880 096

Övrig verkställande ledning 2021 6 836 424 27 058 – 2 481 681 9 345 163

2020 6 507 750 4 346 – 2 203 612 8 715 708

Anställda som har en  väsentlig inverkan  
på Bolagets risk profil1

2021 20 315 639 52 703 – 5 116 425 25 484 767

2020 21 447 914 12 800 – 5 606 080 27 066 794

1)  Utöver den verkställande ledningen. Gruppen omfattar 26 (26) medarbetare med följande befattningar: Kommunikationschef, Upplåningschef och skuldförvaltning, Utlåningschef 
och finansrådgivare, Chef Verksamhetsstyrning och analys, Redovisningschef, Chef Back Office, Hållbarhetschef, Senior Bolagsjurist samt Head of Compliance. 

MARIA VIIMNE, VICE VD
Utbildning: Mälardalens 
högskola, ekon.  kandidat. 
Stockholms universitet, jur. 
kand. University of Rotter-
dam & University of 
 Hamburg. European Master 
in    Law & Economics.

Tidigare befattningar: 
Bland annat  finansgruppchef 
och bolagsjurist på 
 Kommun invest.

Född: 1970.

TOMAS WERNGREN, VD
Utbildning: Högskolan 
i  Örebro och  Stockholms 
 universitet. Tekn. kand. 
offentlig förvaltning.

Tidigare befattningar: 
Bland annat vice VD och 
finans direktör på Kommun-
invest samt Treasurer på 
SBAB.

Övriga uppdrag: Styrelse-
ledamot Vasallen AB.

Född: 1961.
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Kommuninvests process för intern styrning och kontroll 
utgår från de mål som finns för verksamheten och har utfor
mats för att säkerställa en ändamålsenlig organisation och 
effektiv förvaltning, en närvarande riskmedvetenhet, en till
förlitlig finansiell rapportering, en god förmåga att efterleva 
externa och interna regelverk samt att Bolaget med stort för
troende utvecklar verksamheten med kvalitet och effektivitet 
i linje med ägares och kunders efterfrågan. 

Verksamhetsprocesser
En effektiv process för intern styrning och kontroll förutsätter 
tydligt definierade verksamhetsprocesser. Verksamhetsproces
ser för Kommuninvest definieras som de återkommande och 
sammanlänkade aktiviteter som använder information och 
resurser i syfte att tillfredsställa medlemmarnas och kundernas 
behov. Processerna delas in i kärnprocesser, styrande processer 
och stödjande processer. Kommuninvests kärnprocesser är; 
Hantera likviditet, Hantera utlåning och Betala och avveckla. 
De styrande processerna syftar till att besluta om Bolagets 
mål, strategier, regler och limiter samt genomföra planering, 
styrning, förbättring och uppföljning av organisationens 
övriga processer. Stödjande processer inom Bolaget har som 
syfte att stötta kärnprocesserna, direkt eller indirekt, så att de 
fungerar så bra som möjligt. 

Mål och strategier 
Långsiktiga mål och strategier för verksamheten formuleras 
i en årlig strategisk verksamhetsplan. I linje med den strate

giska inriktningen så prioriteras och genomförs initiativ 
inom ramen för den operativa verksamhetsplanen som leder 
till att verksamhetsmålen uppnås.

Riskhantering
Bolaget genomför löpande utvärderingar av de risker som 
kan uppkomma inom ramen för Bolagets verksamhet. Vär
dering av de identifierade riskerna sker genom en samlad 
bedömning av sannolikheten för riskens inträffande samt 
den finansiella påverkan som händelsens inträffande skulle 
kunna innebära för Kommuninvest. Se mer under avsnitt 
Risk och kapitalhantering på sidorna 37–41. 

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön kan delas upp i två olika delar; en formell del 
och en informell del. Den formella delen består av de doku
ment som beskriver principerna för intern kontroll, där de 
mest centrala är: 

• Policy för verksamhetsstyrning och kontroll

• Finanspolicy

• Riskpolicy

• Policy Intern kapital och likviditetsutvärdering (IKLU)

• Policy för operativa risker

• Policy för riskkontroll

• Policy för regelefterlevnad

• Policy för internrevision

Styrelsens rapport om intern 
 kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen

KOMMUN INVESTS VERKSAMHETSPROCESSER

Nöjd
kund

Kund-
behov Hantera likviditet Betala och avvecklaHantera utlåning

Stödjande processer

Styrande processer

Externa krav

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2021 57 ( 858 )



Bolagets organisation utgör också en del av den formella 
kontrollmiljön och är uppdelad i tre försvarslinjer. 
Kontroller utförs i Bolagets första och andra försvarslinje. 
Granskning av de två första försvarslinernas arbete sker i den 
tredje försvars linjen, av internrevisionen.
1. Första försvarslinjen utgörs av den del av verksamheten 
som har ansvar för identifiering, kontroll och hantering av de 
risker som uppstår. 
2. Andra försvarslinjen är skild från verksamheten, och består 
av avdelningen för Risk och Kontroll samt funktionen för 
regelefterlevnad (compliance). Här övervakas och kontroll
eras hur riskerna respektive regelefterlevnaden hanteras av 
verksamheten. Funktionerna utgör ett stöd vid införandet av 
effektiva riskhanteringsprocesser och regelefterlevnadskon
troller samt vid den interna riskrapporteringen. De har även 
i uppdrag att med regelbundenhet återrapportera inom 
ramen för sitt ansvarsområde till Bolagets styrelse och verk
ställande direktören. 
3. Tredje försvarslinjen utgörs av internrevisionen som, på 
uppdrag av styrelsen, ska utföra en oberoende och objektiv 
granskning och rådgivning av verksamheten. Internrevi
sionen stödjer Bolaget i att nå sina mål genom att systema
tiskt och strukturerat utvärdera effektiviteten i riskhantering, 
intern styrning och kontroll samt de styrande processerna. 
Utvärderingen inkluderar även första och andra försvars
linjens rutiner. 

Den informella delen av kontrollmiljön består av den kultur 
som styrelse och ledning skapar genom sitt sätt att leda och 
styra verksamheten. Detta uttrycks bland annat i etiska 
värder ingar som skapar medvetenhet hos medarbetarna och 
i den gemensamma uppförandekoden som omfattar alla 
anställda inom Bolaget.

Information och kommunikation
Bolaget har en intern webbplats där policyer, instruktioner 
och övriga styrdokument finns tillgängliga. Målet är att alla 
styrande dokument ska uppdateras minst en gång årligen. På 
den interna webbplatsen finns även annan viktig information 
som rör verksamheten, exempelvis verksamhetsrapporter 
samt protokoll från beslutande forum.

Uppföljning och rapportering
Styrelsen följer löpande den finansiella utvecklingen i Bolaget 
utifrån månadsrapporter innehållande budget och utfall med 
tillhörande kommentarer. Styrelsen utvärderar kontinuerligt 
den information som ledningsgruppen och kontrollfunktio
nerna lämnar. Uppföljningen säkerställer bland annat att 
åtgärder vidtas för att komma till rätta med eventuella bris
ter, samt att de förslag till åtgärder som framkommit vid den 
årliga utvärderingen och vid den interna och externa revi
sionen beaktas. Därutöver genomför ledningen, internrevi
sionen samt funktionerna för Risk och Kontroll och regel 
efterlevnad regelbundna kontroller och granskningar.

KOMMUN INVESTS KONTROLLAKTIVITETER

VD

1:A FÖRSVARSLINJEN
• Verksamheten
• Stödfunktioner

2:A FÖRSVARSLINJEN
• Risk och Kontroll
• Regelefterlevnad

3:E FÖRSVARSLINJEN
• Internrevision

EXTERN
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• Lekmannarevision
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Resultaträkning
1 januari–31 december

Mnkr Not 2021 2020

Ränteintäkter beräknade enligt effektivräntemetoden 997,3 1 741,9

Övriga ränteintäkter 1,0 1,2

Räntekostnader beräknade enligt effektivräntemetoden -275,3 –973,0

Övriga räntekostnader -42,2 –58,8

RÄNTENETTO 4 680,8 711,3
Erhållna utdelningar 2,1 1,9

Provisionskostnader 5 -11,4 –12,7

Nettoresultat av finansiella transaktioner 6 47,6 –247,7

varav bortbokade tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 2,5 0,2

Övriga rörelseintäkter 7 10,2 11,6

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 729,3 464,4

Allmänna administrationskostnader 8 -247,8 –240,2

Av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar 18 -6,4 –1,1

Av- och nedskrivningar på materiella tillgångar 19 -2,5 –2,3

Övriga rörelsekostnader 9 -2,8 –3,9

SUMMA KOSTNADER –259,5 –247,5
RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER 469,8 216,9
Kreditförluster, netto 10 6,3 11,1

RÖRELSERESULTAT 476,1 228,0
Skatt 11 -100,5 –48,3

ÅRETS RESULTAT 12 375,6 179,7

Rapport över totalresultat
1 januari–31 december

Mnkr Not 2021 2020

ÅRETS RESULTAT 375,6 179,7
Övrigt totalresultat – –

TOTALRESULTAT 375,6 179,7

FINANSIELLA RAPPORTER
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Kommentarer till resultaträkningen

Räntenetto
Räntenettot uppgick till 680,8 (711,3) mnkr och var därmed 
ca 31 mnkr lägre än föregående år. Totala intjäningen från 
utlåning uppgick till 684 mnkr, vilket är 79 mnkr lägre än före
gående år. Den största anledningen till avvikelsen är att utlå
ning som förfaller och omsätts igen ger kraftigt minskade 
ränte intäkter då historisk utlåning avtalats med väsentligt 
högre marginal mellan upplåning och utlåningsräntor än den 
marginal som tagits ut under året. Ränteintäkterna från lik
viditetsreserven var högre än räntekostnaderna för den upplå
ning som finansierar den vilket gav ett överskott på 36 mnkr, 
vilket var 44 mnkr mer än föregående år då reserven gav ett 
underskott. Kostnaden för rating, svenskt obligationsprogram 
och andra avgifter för att låna upp pengar belastar räntenettot 
med 40 mnkr, vilket är 4 mnkr lägre än motsvarande kostnad 
före gående år. 

För mer information gällande periodens ränte netto, se not 4.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 47,6 
(–247,7) mnkr. Resultatet förklaras huvudsakligen av orealise
rade marknadsvärdesförändringar om 43,9 (–245,3) mnkr. Efter
som Kommuninvest har för avsikt att hålla tillgångarna och 
skulderna till förfall realiseras normalt sett inte dessa  värden. 

För vidare information, se vidare not 6. 

Övriga rörelseintäkter
Licensintäkter för Bolagets tjänster inom KI Finans ökade 
med 0,5 mnkr, detta trots att tjänsten för tillgångsförvaltning 
flyttades över till tredje part vilket gav en lägre intäkt för KI 
Finans om 0,7 mnkr 2021 jämfört med 2020.

Kostnader
Kostnaderna uppgick till 259,5 (247,5) mnkr, inklusive kost
naden för resolutionsavgift om 23,0 (20,9) mnkr. Exklusive 
resolutionsavgiften uppgick kostnaderna till 236,5 (226,6) 
mnkr, varav personalkostnader utgjorde 137,4 (128,3) mnkr 
och övriga kostnader 99,1 (98,3) mnkr.

Personalkostnaderna har ökat med ca 9,1 mnkr mot före
gående år. 3,9 mnkr av dessa förklaras av nedlagd tid i egen 
system utveckling som gav en lättnad i personalkostnad under 
2020. Ett ökat behov av inhyrd personal under året ger en ökad 
kostnad om 2,9 mnkr. Lönerevision och andra effekter av 

personal omsättning har gett en ökad kostnad om 1,9 mnkr 
och 0,4 mnkr består av något högre övriga personalkostnader 
under året jämfört med föregående år.

Övriga kostnader ökar med 0,8 mnkr där Bolagets utveck
ling av en digital låneprocess genererade avskrivningar för 
 första gången under året om 6,2 mnkr. Tjänsten för tillgångs
förvaltning som flyttades över till tredje part gav minskade 
kostnader om 3,5 mnkr jämfört med föregående år. Lägre kost
nader om 3,3 mnkr kan kopplas till uppgraderingen av det 
finansadministrativa systemet som genomfördes i huvudsak 
under 2020. Övriga poster och allmänna kostnadsökningar 
förklarar resterande ökning av övriga kostnader om 1,4 mnkr 
mellan 2021 och 2020.

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 
2021 har för Kommuninvest av Riksgälden fastställts till 23,0 
(20,9) mnkr. Bolagets helägda dotterbolag, Kommuninvest 
Fastighets AB, gav 2021 ett koncernbidrag om 2,1 (1,9) mnkr. 
Fastighetsbolagets styrelse ansåg att koncernbidraget inte 
 hindrar Fastighetsbolaget att fullgöra sina förpliktelser på 
kort och lång sikt och ej heller från att fullgöra erforderliga 
investeringar.

Årets resultat
Kommuninvests rörelseresultat, resultat före skatt, uppgick till 
476,1 (228,0) mnkr. I rörelseresultatet ingår orealiserade mark
nadsvärdesförändringar om 43,9 (–245,3) mnkr samt förvän
tade kreditförluster om 6,3 (11,1) mnkr. Orealiserade mark
nadsvärdesförändringar var på en låg nivå då de marknadsdata 
som har störst påverkan på dessa ändrats väldigt lite sett över 
hela året.

Exklusive marknadsvärdesförändringar och förväntade  
kreditförluster uppgick Kommuninvests operativa resultat till 
425,9 (462,2) mnkr, för mer information se Alternativa nyckel
tal på sidan 97. Årets skattekostnad redovisad i resultaträk
ningen uppgick till 100,5 (48,3) mnkr. Genom lämnat koncern
bidrag minskas det skattemässiga resultatet till – (–) mnkr. För 
mer information angående redovisad skatt, se not 11.

Resultatet efter skatt uppgick till 375,6 (179,7) mnkr.

Rörelseresultat före skatt
Mnkr

-400

-200

0

200

400

600

800

1 000

1 200

20212020201920182017

 Rörelseresultat före skatt
 Del av resultat hänförligt orealiserade marknadsvärdesförändringar

 Del av resultat hänförligt kreditförluster, netto

Kostnadsfördelning
Mnkr Räntepunkter

0

50

100

150

200

250

300
�Övriga rörelsekostnader

Avskrivningar

Resolutions-/stabilitetsavgift¹

Övriga administrationskostnader

Personalkostnader

20212020201920182017
0

2

4

6

8

10

12

 Personalkostnader
  Övriga administrationskostnader
  Resolutions-/stabilitetsavgift¹

  Av- och nedskrivningar på 
anläggningstillgångar
 Övriga rörelsekostnader

  Förvaltningskostnader exkl. resolutions-/stabilitetsavgift, 
i räntepunkter av utlåning

FINANSIELLA RAPPORTER

53Kommuninvest i Sverige AB, org. nr. 556281-4409 Årsredovisning 2021

62 ( 858 )



Balansräkning
Per den 31 december 

Mnkr Not 2021 2020

TILLGÅNGAR
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 3 7 672,5 18 931,2

Belåningsbara statsskuldförbindelser 3, 13 30 724,1 28 035,2

Utlåning till kreditinstitut 3 1 334,7 1 669,6

Utlåning 3, 14 460 650,3 445 788,8

Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring - 33,9

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 3, 15 15 529,8 13 822,9

Aktier och andelar i dotterföretag 16 42,0 42,0

Derivat 3, 17, 26 5 729,3 2 429,4

Immateriella tillgångar 18 24,7 30,7

Materiella tillgångar 19 6,0 6,8

Aktuell skattefordran 79,0 79,0

Övriga tillgångar 20 2 428,0 16 474,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 41,3 19,6

SUMMA TILLGÅNGAR 524 261,7 527 363,6

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut 3 277,7 947,0

Emitterade värdepapper 3 506 080,1 498 305,9

Derivat 3, 17, 26 3 851,4 18 977,6

Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring 17 381,8 –

Övriga skulder 21 4 005,0 382,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43,4 46,6

Avsättningar 22 0,0 0,0

Summa skulder och avsättningar 514 639,4 518 659,4

Eget kapital
Bundet eget kapital 
 Aktiekapital 8 975,0 7 100,0

 Pågående nyemission - 1 100,0

 Fond för utvecklingsutgifter 24,7 30,4

 Reservfond 17,5 17,5

Fritt eget kapital
 Fri överkursfond 155,0 –

 Balanserat resultat 74,5 276,6

 Årets resultat 12 375,6 179,7

Summa eget kapital 9 622,3 8 704,2
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 524 261,7 527 363,6
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Kommentarer till balansräkningen

Tillgångar
Kommuninvests totala tillgångar uppgick vid periodens slut till 
524 261,7 (527 363,6) mnkr. Utlåningen som utgör huvuddelen 
av tillgångarna uppgick till ett redovisat värde om 460 650,3 
(445 788,8) mnkr vid årsskiftet. I nominella termer uppgick 
utlåningen till 460 691,3 (442 840,6) mnkr. Ökningen i utlå
ningen är den lägsta på flera år vilket framförallt beror på den 
tillfälligt förstärkta likviditeten hos medlemmarna som är en 
effekt av ökade tillskott från staten. Även riksbankens köp av 
kommunobligationer har påverkat genom att medlemmar i 
högre grad valt att låna direkt i marknaden. Den underliggande 
drivkraften för tillväxten i Kommuninvests utlåning, investe
ringsbehoven i kommunsektorn, har inte minskat. 

Att balansräkningen minskar trots ökningen i utlåning 
beror på att likviditetsreserv och ställda säkerheter minskat. 
Likviditetsreserven, bestående av balansräkningsposterna 
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker, Belåningsbara 
statsskuldförbindelser, Utlåning till kreditinstitut samt Obliga
tioner och andra räntebärande värdepapper, minskade till 55 
261,1 (62 458,9) mnkr.

 Ställda säkerheter, som ingår i posten Övriga tillgångar, 
minskade till 2 414,4 (16 460,3) mnkr. Kommuninvest ställer 
säkerheter för derivatskulder. Derivatskulderna har minskat 
eftersom den svenska kronan under året har försvagats relativt 
amerikanska dollar. Då ökar värdet på de valutaswappar som 
används för att säkra valutariskerna från Bolagets finansiering 
i USdollar. 

Ställda säkerheter för derivat clearade hos central clearing
motpart redovisas netto per motpart och valuta i balans
räkningen, se vidare not 26. För ställda kontantsäkerheter för 
derivat som ej har clearats hos en central motpart för clearing 
föreligger ej kvittningsrätt och redovisas därmed brutto i 
balansräkningen dvs. fordringspost och skuldpost var för sig. 
För mer information om övriga tillgångar, se not 20.

Derivattillgångarna (derivat med positivt marknadsvärde) 
har ökat till 5 729,3 (2 429,4) mnkr. 

Skulder
Bolagets skulder uppgick till 514 639,4 (518 659,4) mnkr och 
upplåningen ökade under året till 506 357,8 (499 252,9) mnkr. 
Derivatskulderna (derivat med negativt marknadsvärde) upp
gick till 3 851,4 (18 977,6) mnkr. Minskningen av derivat
skulder beror som beskrevs ovan på att kronan försvagats. 
Balansräkningsposten Övriga skulder uppgick till 4 005,0 
(382,3) mnkr. I Övriga skulder ingår erhållna säkerheter 
om 3 503,3 (94,3) mnkr, även den förändringen beror på att 
 kronan försvagats. 

Erhållna säkerheter för derivat clearade hos central motpart 
för clearing nettas per motpart och valuta i balansräkningen, 
se vidare not 26. För erhållna kontantsäkerheter för derivat 
som ej har clearats hos central clearingmotpart föreligger ej 
kvittningsrätt och tas därmed upp till fullo i balansräkningen. 
Ytterligare information angående övriga skulder återfinns 
i not 21. 

Eget kapital
För information om Eget kapital se Redogörelse för förändring 
i eget kapital på sidan 57. 
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Redogörelse för förändringar  
i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Totalt eget 

kapital

Mnkr
Aktie

kapital 
Pågående 

nyemission

Fond för 
utvecklings

utgifter1
Reserv

fond2

Fond för  
verkligt  

värde3
Fri över
kursfond

Balanserad  
vinst eller  

förlust
Årets  

resultat

Ingående eget kapital 20210101 7 100,0 1 100,0 30,4 17,5 0,0 0,0 276,6 179,7 8 704,2
Årets resultat 375,6 375,6

Årets förändring fond för 
utvecklingsutgifter -5,7 5,7 0,0

Övrigt totalresultat - 0,0

Summa totalresultat 0,0 0,0 -5,7 0,0 0,0 0,0 5,7 375,6 375,6

Transaktioner med ägare
Vinstdisposition 179,7 -179,7 0,0

Nyemission 1 875,0 1 875,0

Fri överkursfond 155,0 155,0

Pågående nyemission -1 100,0 -1 100,0

Koncernbidrag -488,0 -488,0

Skatteeffekt på koncernbidrag 100,5 100,5

Summa transaktioner med ägare 1 875,0 -1 100,0 0,0 0,0 0,0 155,0 -207,8 -179,7 542,5
Utgående eget kapital 20211231 8 975,0 0,0 24,7 17,5 0,0 155,0 74,5 375,6 9 622,3

Ingående eget kapital 20200101 7 100,0 – 21,1 17,5 – – 155,5 307,9 7 602,0
Årets resultat 179,7 179,7

Årets förändring fond för 
utvecklingsutgifter 9,3 –9,3 –

Övrigt totalresultat –

Summa totalresultat – – 9,3 – – – –9,3 179,7 179,7

Transaktioner med ägare
Vinstdisposition 307,9 –307,9 –

Nyemission –

Fri överkursfond

Pågående nyemission 1 100,0 1 100,0

Koncernbidrag –225,9 –225,9

Skatteeffekt på koncernbidrag 48,3 48,3

Summa transaktioner med ägare – 1 100,0 – – – – 130,4 –307,9 922,5
Utgående eget kapital 20201231 7 100,0 1 100,0 30,4 17,5 – – 276,6 179,7 8 704,2

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 1 januari år 2006 och tidigare gjorda avsättningar står kvar.

3)  Fond för verkligt värde bestod av finansiella tillgångar som kan säljas.
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Kommentarer till redogörelse för förändringar i eget kapital

Eget kapital
Vid utgången av år 2021 uppgick det egna kapitalet i Bolaget 
till 9 622,3 (8 704,2) mnkr, efter lämnat koncernbidrag om 
488,0 (225,9) mnkr till Föreningen.

Aktiekapitalet uppgick vid årets slut till 8 975,0 (7 100,0) 
mnkr fördelat på 89 750 000 (70 999 720) aktier. Totalt aktie
kapital är hänförligt Föreningens medlemmar och inga aktier 
är tillgängliga för handelsändamål. Det pågår inom koncernen 
en kapitaluppbyggnad som skall möta kommande års utlå
ningstillväxt. Detta sker genom kapitaltillskott till Föreningen 
från dess medlemmar, vilket därefter tillförs Bolaget som aktie
kapital.

Ökningen i aktiekapital består dels av den emission om 
1 100,0 mnkr som var pågående vid förra årsskiftet, dels av en 
emission i oktober om 775,0 mnkr. Emissionen gjordes, i enlig
het med Föreningens kapitalplan, till en överkurs om 120 pro
cent. Därigenom uppstod en fri överkursfond om 155 (–) mnkr. 

Fond för utvecklingsutgifter om 24,7 (30,4) mnkr motsva
rar aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader justerat 
med en proportionell andel av avskrivningen som förts tillbaka 
från fonden till fritt eget kapital. 
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Kassaflödesanalys
1 januari – 31 december

Mnkr 2021 2020

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 476,1 228,0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -40,2 238,1

Betald inkomstskatt – –

435,9 466,1

Förändring av likviditetsportfölj -4 443,7 –16 442,1

Förändring av utlåning -17 824,3 –36 313,8

Förändring av övriga tillgångar 14 024,8 –13 645,1

Förändring av övriga skulder 3 408,5 –7 893,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 398,8 –73 828,6

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar -0,4 –10,3

Förvärv av materiella tillgångar -1,7 –2,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2,1 –12,3

Finansieringsverksamheten
Emission av räntebärande värdepapper 173 761,3 201 396,9

Förfall och återköp av räntebärande värdepapper -181 607,9 –129 437,1

Nyemission 930,0 1 100,0

Förändring av skuldförhållanden inom Koncernen -276,9 –1 345,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 193,5 71 713,9

Årets kassaflöde 11 594,4 –2 127,0

Likvida medel vid årets början 20 601,7 22 728,7

Likvida medel vid årets slut 9 007,3 20 601,7

Likvida medel består i sin helhet av kassa och tillgodohavanden hos centralbanker samt utlåning till kreditinstitut vilka vid  
anskaffningstillfället har en löptid om högst 3 månader samt är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar 8,9 3,3

Kursdifferenser från förändring av finansiella anläggningstillgångar 1,1 0,6

Orealiserade marknadsvärdesförändringar -43,9 245,3

Kreditförluster, netto -6,3 –11,1

Summa 40,2 238,1

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta1 1 163,3 1 898,2

Erlagd ränta2 -561,8 –706,3

1)  Som erhållen ränta redovisas de betalningar som har betalats och erhållits för Bolagets utlåning och placeringar samt de betalningar  
som betalats och erhållits avseende derivatkontrakt som används för att säkra Bolagets utlåning och placeringar

2)  Som erlagd ränta redovisas de betalningar som har betalats och erhållits för Bolagets upplåning samt de betalningar som betalats  
och erhållits avseende derivatkontrakt som används för att säkra Bolagets upplåning.

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten

2021 IB Kassa flöden
Valutakurs

förändringar
Verkligt värde

förändring
Koncern  

bidrag UB

Upplåning inkl. derivat 515 801,1 -7 846,6 1,1 -3 475,7 504 479,9

Aktiekapital och fri överkursfond 8 200,0 930,0 9 130,0

Koncernskuld 276,9 -276,9 488,0 488,0

Summa 524 278,0 7 193,5 1,1 3 475,7 488,0 514 097,9
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Noter
Alla belopp anges i miljoner kronor i den mån inte annat 
uttryckligen anges.

Not 1  Uppgifter om Kommun invest i Sverige AB

Årsredovisningen avges per 31 december år 2021 och avser 
Kommuninvest i Sverige AB (publ), organisationsnummer 
556281-4409. Kommuninvest har sitt säte i Örebro. Kommun-
invests adress är: Box 124, 701 42 Örebro. 

Moderbolag till Kommuninvest i Sverige AB är Kommun-
invest Ekonomisk förening, 716453-2074. 

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen 
den 15 februari år 2022. Resultat- och balansräkning blir  
föremål för fastställelse på årsstämman den 31 mars år 2022.

Not 2 Redovisningsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag
Kommuninvests årsredovisning är upprättad enligt Lag om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) 
samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 
2008:25) inklusive alla tillämpliga ändringsföreskrifter. Detta 
innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden följs 
så långt detta är möjligt, inom ramen för ÅRKL och med de till-
lägg och undantag som anges i FFFS 2008:25. Vidare har 
rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering, 
Redovisning för juridiska personer (RFR 2), tillämpats. I enlig-
het med ÅRKL 7 kap 6a har Kommuninvest valt att ej upprätta 
koncernredovisning. 

Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som till-
lämpades i årsredovisningen för 2020 med undantag för änd-
ringar föranledda av nya eller ändrade IFRS-standarder som 
har trätt i kraft under 2021.

Koncernredovisning
Kommuninvest i Sverige AB äger sedan 1 januari år 2012 
Kommun invest Fastighets AB vilket innebär att Kommuninvest 
i Sverige AB är en koncern med Kommuninvest i Sverige AB som 
moderbolag och Kommuninvest Fastighets AB som dotter-
bolag. Verksamheten i Kommuninvest Fastighets AB består i sin 
helhet av att äga samt förvalta byggnaden där Kommun invest 
i Sverige AB bedriver sin verksamhet. I enlighet med ÅRKL 7:6a 
upprättar Kommuninvest i Sverige AB inte koncernredovisning 
eftersom dotterbolaget är av ringa betydelse för att ge en rättvi-
sande bild av ställning och resultat. För ytterligare information 
se not 16. Koncernårsredovisning upprättas av moderfören-
ingen, Kommuninvest Ekonomisk förening, och publiceras 
2022–03–31 på www.kommuninvest.se.

Nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) 
har tagit fram en teknisk standard om ett enhetlig elektroniskt 
rapporteringsformat (ESEF). Den har antagits av EU-kommissi-
onen som en delegerad förordning (2018/815) och trädde i kraft 
den 18 juni 2019. Förordningen skulle börja tillämpas på års- 
och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter 
för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020, dock gavs 
inom EU möjlighet att ge medlemsstaterna rätt att skjuta upp 
rapporteringen enligt ESEF ett år. Den lagändringen innebar 
att kravet ska tillämpas med räkenskapsår som påbörjas den 

1 januari 2021 och den första rapporteringen enligt ESEF sker 
av årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2021. Kommun-
invest i Sverige AB har upprättat årsredovisningen avseende 
räkenskapsåret 2021 i elektroniskt format med de krav som 
finns för juridisk person. Det innebär att årsredovisningen upp-
rättas i formatet XHTML (Extensible HyperText Markup Lang-
uage), men utan märkning enligt XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language) då ingen koncernredovisning upprättas. 

I januari 2020 antog EU ändringar av IFRS 9, IAS 39 och IFRS 
7, fas 1, till följd av reformen för nya referensräntor. Ändring-
arna syftar till att minimera oönskade effekter som kan uppstå 
under tiden reformen av nya referensräntor pågår och innebär 
vissa lättnader i säkringsredovisningen samt nya upplysnings-
krav. Ändringarna innebär att Bolaget kan fortsätta tillämpa 
säkringsredovisning trots eventuell ineffektivitet som kan upp-
komma i säkringsredovisningen som en konsekvens av föränd-
ringen i hur Stibor och övriga IBOR bestäms och/eller en even-
tuell ersättning av Stibor/övriga IBOR med en riskfri ränta. 
Vidare innebär ändringar i IFRS 7 att ytterligare upplysnings-
krav införts. Den 1 januari 2021 trädde ytterligare ändringar 
kopplade till referensräntereformen i kraft, fas 2, som reglerar 
när en reform för en, för Bolaget, relevant referensränta är 
avslutad. Ändringarna innebär en praktisk lösning där vissa 
modifieringar tillåts utan att säkringsrelationer behöver brytas. 
Kommuninvest har inte gjort några ändringar kopplade till 
referensräntereformen under rapporteringsperioden. Kom-
muninvest har inte heller några kassaflödessäkringar eller 
andra säkringsrelationer kopplade till US LIBOR med förfall 
bortom 2022, vilket innebär att reformen inte haft någon 
påverkan på Kommuninvests principer för effektivitetstest. 
Reformen för nya referensräntor och dess lättnadsregler har en 
immateriell påverkan på Kommuninvests resultat och ställning 
då Kommuninvest har mycket få säkringar kopplade till osä-
kerhet i utländsk IBOR. För ytterligare information, se not 3 
och not 17.

Övriga nya eller ändrade lagar, standarder och tolkningar 
som har införts under året har inte haft någon väsentlig på -
verkan på Kommuninvests resultat, ställning, upplysningar, 
kapital krav, kapitalbas eller stora exponeringar.

Nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar  
som ej trätt i kraft
Kommuninvest följer utvecklingen av den pågående reformen 
av nya referensräntor och dess påverkan på redovisningsstan-
darder. För närvarande bedöms inga nya och ändrade lagar, 
standarder och tolkningar som ännu ej trätt i kraft ha någon 
väsentlig påverkan på Kommuninvests resultat, ställning, upp-
lysningar, 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 avsnittet 
Finansiella instrument. 

För tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
påverkas värdet av bedömningen av om tillgängliga marknads-
priser 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 osäkerhet. I not 25 
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beskrivs hur verkligt värde för finansiella instrument beräknas 
inklusive väsentliga antaganden, osäkerhetsfaktorer samt 
känslighetsanalys. Redovisningen har upprättats på basis av 
upplupet anskaffningsvärde med undantag för en betydande 
del av Bolagets finansiella tillgångar och skulder som redovisas 
till verkligt värde vid bristande överensstämmelse eller till upp-
lupet anskaffningsvärde med justering för verkligt värde avse-
ende den risk som är föremål för säkringsredovisning. Se vidare 
avsnittet om Finansiella instrument samt not 25.

Bedömning har gjorts gällande Kommuninvests affärs- 
modell för finansiella tillgångar som är att hålla tillgångarna 
till förfall. Under året har ingen förändring skett gällande 
affärsmodellens syfte och bedömningen är att affärsmodellen 
har både efterlevts under året och dess syfte att erhålla kon-
traktuella kassaflöden kvarstår. I bedömningen har inkluderats 
att tillgångarnas syfte i Bolagets Finanspolicy är oförändrat 
samt en utvärdering av årets försäljningar. För mer information 
om nettoresultat av finansiella tillgångar se not 6.

Kommuninvest beräknar förväntade kreditförluster i enlig-
het med IFRS 9 på finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde. Vid beräkning av förväntade kreditför-
luster används bland annat framåtblickande scenarion och 
antaganden. Metoden för att fastställa förväntade kreditför-
luster är därmed förenad med osäkerhet. I not 3 redogörs för 
metodvalen och dess antaganden.

 
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Kommuninvests 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.

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 ränte-
kostnader från derivat som säkrar upplåningen.

Kommuninvest 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.
För mer information om ränteintäkter och räntekostnader 
se not 4.

Provisionskostnader
Provisionskostnader består av kostnader för mottagna tjänster 
såsom depåavgifter, betalningsförmedlingsprovisioner och 
värde pappersprovisioner.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de reali-
serade 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 
 tillämpning av verkligt värde optionen.

•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där 
säkrings redovisning av verkligt värde tillämpas.

•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde.

• 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 samt övriga 
finansiella skulder. För mer information, se not 25.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans-
räkningen när Kommuninvest 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 Kommuninvest 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. Derivat som 
clearas med central motpart för clearing redovisas netto per 
motpart och valuta i balansräkningen. Förvärv och avyttring 
av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, som utgör 
den dag då Bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra 
instrumentet.

Not 2 forts. 
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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 
Finansiella tillgångar klassificeras utifrån Bolagets affärs-
modell. Affärsmodellen identifieras på portföljnivå och åter-
speglar 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.

Kommuninvests 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 Bola-
gets nya tillgångar. Kommuninvest har per den 31 december 
2021 ingen tillgång som har fallerat SPPI-testet. Klassifice-
ringen av affärsmodell och utfall av SPPI-testet påverkar 
 Bolagets 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.

Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
när bristande överensstämmelse inte existerar. Vid bristande 
överensstämmelse värderas finansiella skulder till verkligt 
värde via resultaträkningen.

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 
Kommuninvests värdering av finansiella tillgångar eftersom 
affärsmodellen för Kommuninvests samtliga tillgångar 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.

Verkligt värde via övriga totalresultat
Kommuninvest 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. 

Kommuninvests derivat som innehas för ekonomisk säk-
ring, men som ej ingår i säkringsredovisning, redovisas under 
värderingskategorin handel för skuldderivat och obligatorisk 
för tillgångsderivat. 

Om Kommuninvest har en finansiell tillgång som fallerar 
SPPI-testet värderas det instrumentet inom kategorin obligato-
risk verkligt värde via resultaträkningen. 

Kommuninvest tillämpar verkligt värde optionen när bris-
tande överensstämmelse har identifierats. Bristande överens-
stämmelse uppstår när ett instrument säkrats med ett eller flera 
derivatkontrakt för att minimera marknadsrisker utan att 
säkrings redovisning tillämpas. Eftersom derivat värderas till 
verkligt värde via resultaträkningen men inte den säkrade 
 posten uppstår en bristande överensstämmelse. När så är fallet 
värderas även den ekonomiskt säkrade posten till verkligt värde 
via resultaträkningen genom verkligt värde optionen. Det 
skulle leda till bristande överensstämmelse i redovisningen om 
derivatet 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 tillämpas. Det 
skulle leda till bristande överensstämmelse om derivatet värde-
rades 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.

Säkringsredovisning
Kommuninvest tillämpar IAS 39 (EU carve out-versionen) när 
det gäller säkringsredovisning. 

För att uppnå en rättvisande bild av verksamheten tillämpar 
Kommuninvest, 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. 

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. Kommuninvests säkringsrelationer har bedömts vara 
effektiva.

Transaktionsmatchad säkring
Den säkrade posten, som är en fastränteupplåning eller 
- utlåning, värderas utifrån förändringar i verkligt värde med 
avseende på den risk som säkrats. Som säkringsinstrument 
använder Kommuninvest ränte- och valutaränteswappar. 
I balans räkningen redovisas värdeförändringen på den säkrade 
risken på den säkrade posten på samma rad i balansräkningen 
som den säkrade posten. Både värdeförändring på den säkrade 
posten samt säkringsinstrumentet redovisas i resultat-
räkningen under nettoresultat av finansiella transaktioner. 

Not 2 forts. 
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Portföljsäkring
Den säkrade posten härstammar från en portfölj av fastränte-
utlåningar baserad på förfallodag. Den säkrade posten värde-
ras om till verkligt värde med avseende på säkrad risk. Värdet 
på den säkrade risken redovisas på separat rad i balansräk-
ningen som Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäk-
ring. Som säkringsinstrument använder Kommuninvest ränte-
swappar vars villkor överensstämmer med den säkrade posten. 
Både värdeförändring på den säkrade posten samt säkrings-
instrumentet redovisas i resultaträkningen under nettoresultat 
av finansiella transaktioner.

Kreditförluster och nedskrivningar av finansiella instrument
Kommuninvest beräknar förväntade kreditförluster enligt IFRS 
9. Förlustreserveringar görs även på åtaganden utanför balans-
räkningen, vilka för Kommuninvest består av beviljade ej utbe-
talda lån, likviditetsgarantier samt byggkreditiv. Kommun-
invest har inga realiserade 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 
IFRS 9 är föremål för nedskrivningar. Förlustreserveringar på 
åtaganden utanför balansräkningen redovisas som avsättning 
i balansräkningen. 

För information om kreditförluster och beräkningsmodell 
se not 3 och för resultateffekt av kreditförluster se not 10. 

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. 
Nyttjande perioderna omprövas minst årligen. Den beräknade 
nyttjandeperioden är 5 år.

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen 
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att komma Kommuninvest 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 redo-
visas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod från och med den månad tillgången anskaffas och 
därmed nyttjas. Kommuninvests beräknade nyttjandeperioder 
för inventarier är 3 alternativt 5 år. För konstföremål som ingår 
i balansräkningen görs ingen avskrivning.

Pensionering genom försäkring
Kommuninvests 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 Kommuninvests anställda har bedömts 
vara en avgiftsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. 
Kommuninvests pensionsinbetalningar redovisas som en kost-
nad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de 
anställda utfört tjänster åt Kommuninvest under en period. 
Premier betalas till Alecta baserat på aktuell lön.

Beträffande pensionsvillkor för ledande befattningshavare 
har Kommuninvest beslutat följa de principer som redovisas 
i regeringens riktlinjer för ledande befattningshavare för stat-
ligt ägda bolag (april 2009). Bolaget betalar en premiebestämd 
pensionsförsäkring motsvarande 30 procent av VD:s och 
ledande befattningshavares pensionsgrundande lön dock 
längst till och med 65 års ålder. 

Årets kostnader för försäkringspremier framgår av not 8.

Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personalkost-
nader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbets- 
givaravgifter 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 8. 

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter består främst av finansförvaltnings-
tjänsten KI Finans som Kommuninvest tillhandahåller till med-
lemmarna i Kommuninvest Ekonomisk förening. De medlem-
mar som har valt att använda denna tjänst betalar en årsavgift 
till Kommuninvest, vilken redovisas under övriga rörelseintäkter.

Intäkterna från KI Finans redovisas sedan 1 januari 2018 
under IFRS 15 och Kommuninvest redovisar en intäkt för KI 
Finans under avtalsperioden när kund har rätt till åtkomst av 
tjänsten, vilket innebär att intäkt för finansförvaltningstjäns-
ten periodiseras över kalenderåret. Löpande utgifter relaterade 
till KI Finans kostnadsförs. För mer information, se not 7.

Övriga rörelsekostnader
Som övrig rörelsekostnad redovisas främst kostnader för 
marknads föring och försäkring.

Eventualförpliktelser
Upplysningar om eventualförpliktelser lämnas när det finns ett 
möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida 
händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas 
som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Not 2 forts. 
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Not 2 forts. 

Leasing
Bolaget tillämpar undantaget i RFR 2 gällande redovisning av 
leasing och tillämpar därmed inte IFRS 16 i juridisk person. 
Leasingavgifterna redovisas som kostnad linjärt över leasing-
perioden. För mer information om leasing, se not 8. 

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.

Koncernbidrag
Kommuninvest redovisar lämnade koncernbidrag till moder-
före tag direkt mot eget kapital. Erhållna koncernbidrag redo-
visas i resultaträkningen under erhållna utdelningar.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är framtagen med indirekt metod. Kassa-
flöden redovisas indelade i in- och utbetalningar från den 
löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt 
 finansieringsverksamheten. I den löpande verksamheten ingår 
främst förändring i utlånings- och likviditetsportföljen. Inves-
teringsverksamheten 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
Kommuninvest upprättar inte segmentrapportering då enbart 
ett segment, utlåning till medlemmarna, finns. All verksamhet 
bedrivs i Sverige och alla kunder har sin hemvist i Sverige. 
Kommuninvest har ingen kund som står för mer än, eller lika 
med, 10 procent av intäkterna. 

Not 3 Risk- och kapitalhantering

Kommuninvests 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. Verksamhetsmodellen innebär 
att Bolaget är utsatt för risker. Bolagets mål, principer och 
metoder för att hantera dessa risker samt metoder för att mäta 
risken presenteras nedan (se även sidorna 37–41 för en övergri-
pande beskrivning av Bolagets 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.

Kreditrisk
Med kreditrisk avses risken för förlust till följd av en motparts 
oförmåga att infria sina förpliktelser i rätt tid. Kreditrisk upp-
står på olika sätt i Bolagets 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. 

Styrelsen fastställer minst årligen begränsningar för samt-
liga placerings- och derivatmotparter där begränsningen avser 
Bolagets totala exponering mot motparten. Ytterligare 
begränsningar 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, verksamhetens inriktning och omfattning samt 
finansiell stabilitet.
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Bolagets kreditriskexponeringar framgår av tabellen nedan.

Kreditriskexponering 2021 2020

Redovisat 
brutto- 

värde

Förväntade 
kredit-

förluster
Redovisat 

värde1

Riskvägt 
expone- 

ringsvärde
Kapital- 

krav

Redovisat 
brutto- 

värde

Förväntade 
kredit-

förluster
Redovisat 

värde1

Riskvägt 
expone- 

ringsvärde
Kapital- 

krav

Kreditgivning
Utlåning till kommuner och  
kommunala bolag2 460 651,4 -1,1 460 650,3 – – 445 794,7 –5,9 445 788,8 – –

– Riskklass 1 273 078,0 -0,6 273 077,4 – – 265 293,8 –3,5 265 290,3 – –

– Riskklass 2 162 382,6 -0,4 162 382,2 – – 156 148,5 –2,1 156 146,4 – –

– Riskklass 3 22 219,3 -0,1 22 219,2 – – 21 414,0 –0,3 21 413,7 – –

– Riskklass 4 2 971,5 0,0 2 971,5 – – 2 938,4 0,0 2 938,4 – –

Placeringar

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 30 724,2 -0,1 30 724,1 – – 28 036,0 –0,8 28 035,2 – –

– AAA 30 724,2 -0,1 30 724,1 – – 28 036,0 –0,8 28 035,2 – –

– AA – – – – – – – – – –

Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker 7 672,5 0,0 7 672,5 – – 18 931,9 –0,7 18 931,2 – –

– AAA 7 672,5 0,0 7 672,5 – – 18 931,9 –0,7 18 931,2 – –

Obligationer och ränte– 
bärande värdepapper 15 529,9 -0,1 15 529,8 – – 13 822,9 0,0 13 822,9 – –

– AAA 13 307,7 -0,1 13 307,6 – – 12 054,9 – 12 054,9 – –

– AA 2 222,2 0,0 2 222,2 – – 1 768,0 0,0 1 768,0 – –

Utlåning till kreditinstitut 1 334,8 -0,1 1 334,7 267,1 21,4 1 669,9 -0,3 1 669,6 258,0 20,6

– AAA – – – – – 379,7 – 379,7 0,0 0,0

– AA 754,2 0,0 754,1 151,0 12,1 480,2 -0,1 480,1 96,0 7,7

– A 580,6 -0,1 580,6 116,1 9,3 810,0 -0,2 809,8 162,0 12,9

Derivat
Derivat1 5 729,3 – 5 729,3 – – 2 429,4 - 2 429,4 – –

– AA 1 801,8 – 1 801,8 – – 477,7 - 477,7 – –

– A 3 679,4 – 3 679,4 – – 1 572,6 - 1 572,6 – –

– BBB 248,1 – 248,1 – – 379,1 - 379,1 – –

Övriga tillgångar
Övriga tillgångar 2 621,0 – 2 621,0 116,8 9,3 16 686,5 – 16 686,5 102,3 8,2

Åtaganden utanför 
balansräkningen
Utställda lånelöften2 239,1 – 239,1 – – 355,3 – 355,3 – –

Beviljad, ej utbetald utlåning2 278,7 – 278,7 – – 1 859,1 – 1 859,1 – –

Totalt (inkl. poster utanför 
balansräkningen) 524 780,9 -1,4 524 779,5 383,9 30,7 529 585,7 –7,7 529 578,0 360,3 28,8

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 69.

2) Mot säkerhet av kommunal borgen. För definition av Riskklass 1–4, se avsnitt Kreditgivningsrisk på sidan 68.

Förväntade kreditförluster (ECL) 
Kommuninvest beräknar i enlighet med IFRS 9 förväntade 
kredit förluster. Beslut om de metoder som används i dessa 
beräkningar tas i Bolagets Kreditriskkommitté som samman-
träder kvartalsvis. Den dagliga uppföljningen och implemen-
teringen av Kreditriskkommitténs beslut görs av Ekonomi-
avdelningen samt avdelningen för Risk och Kontroll. 
Förändringar av kredit risken följs dagligen.

Kreditriskexponering
Kommuninvest är exponerat mot kreditrisker genom sin 
 utlåningsportfölj, genom poster utanför balansräkningen 
och placeringar.

Kommuninvests utlåningsportfölj består av utlåning till 
kommuner och regioner (medlemmar i Föreningen), kommu-
nalförbund, bolag och andra entiteter. All utlåning som inte 
sker direkt till medlem (kommun/region) kräver en proprie-

borgen från en eller flera medlemmar. Poster utanför balans-
räkningen består av nyutlåning som avtalats men ännu ej beta-
lats ut, byggkreditiv och likviditetsgaranti. Placeringar består 
av likvida medel samt innehav i stater och statligt relaterade 
motparter, såsom delstater och kreditinstitut liknande 
Kommun invest. 

Beräkning av ECL 
Vid beräkningen av förväntade kreditförluster (ECL) multiplice-
ras exponering vid fallissemang (EAD) med den proportion som 
anger förlust vid fallissemang (LGD). Detta multipliceras sedan 
med sannolikheten för fallissemang (PD). 

ECL = PD * LGD * EAD 
ECL uppdateras på daglig basis. De tre faktorerna, samt 

fasallokering, följs löpande. Kvartalsvis görs en samlad bedöm-
ning av periodens utveckling samt eventuellt behov av justering 
av modellen. 

Not 3 forts. 
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Förväntad löptid i ECL-beräkningen
ECL-beräkningen ska göras över olika perioder och dessa varie-
ras beroende på utveckling av motparters kreditvärdighet. När 
ett kontrakt inleds är det i fas 1. ECL beräknas då med utgångs-
punkt i att fallissemang kan inträffa under de kommande 12 
månaderna. Skulle en exponering, på grund av förhöjd kredit-
risk, klassificeras i fas 2 utgår beräkningen istället från hela 
den återstående löptiden. Vid fallissemang flyttas exponeringen 
till fas 3. För Bolagets utlåning tillämpas indikatorer för att 
löpande följa utvecklingen av kreditrisken. Samtliga kredit-
exponeringar är i nuläget i fas 1.

För placeringar nyttjar Kommuninvest regelverkets undan-
tag för låg kreditrisk. Detta med stöd i placeringsportföljens 
kreditriskprofil och goda kreditkvalitet. Kommuninvest defi-
nierar låg kreditrisk som ett kreditbetyg från Moody’s om lägst 
Baa3 och S&P Global Ratings om lägst BBB–. 

Kommuninvest har för närvarande endast exponeringar 
med mycket god kreditkvalitet, vilka förutom likvida medel 
hos betalningsbanker utgörs av stater eller statlig relation. 
Vid negativa förändringar i kreditbetyg görs kvalitativa 
bedömningar för att fastställa om det skett en signifikant 
ökning i kredit risk. Under förutsättning att ingen signifikant 
ökning bedöms ha inträffat, och kreditbetyget klarar Bolagets 
krav för låg kreditrisk, består tillgången i fas 1.

Definition av fallissemang
All utlåning som inte sker direkt till medlemmar kräver en 
proprie borgen för hela kreditbeloppet från en eller flera med-
lemmar. Kommuninvests definition av ett fallissemang är i linje 
med de riktlinjer som Europeiska Bankmyndigheten (EBA) tagit 
fram och innebär att en motpart fallerat när minst en av föl-
jande situationer inträffat: 

• Kommuninvest anser det osannolikt att motparten till fullo 
kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser. 

• Någon av motpartens förpliktelser gentemot Kommuninvest 
är förfallen till betalning sedan mer än 90 dagar. 

Innan exponeringen ska anses som fallerad ska Kommuninvest 
genomföra en expertbedömning. Denna ska bedöma om en så 
kallad teknisk förfallosituation har uppstått, vilket grundas på 
EBAs riktlinjer. Om exponeringen är direkt mot en medlem 
(kommun eller region) motiveras den fördjupade analysen 
framförallt av kommunernas grundlagsskyddade roll i samhäl-
let - som bland annat omfattar beskattningsrätt – vilket leder 
till att en kommun i praktiken inte kan försättas i konkurs. 

Fastställande av försämrad kreditkvalitet
Kommuninvest använder en uppsättning indikatorer för att 
löpande följa utvecklingen av kreditrisken i utlåningsportföl-
jen. Indikatorernas funktion är att påvisa om det sker en för-
ändring i sannolikhet för fallissemang som ska leda till förflytt-
ning  mellan kreditriskfaserna utifrån gränsvärden. 
Kommuninvest använder dels kvantitativa och dels kvalitativa 
indikatorer för den löpande uppföljningen av utlåningsportföl-
jen. De kvantitativa indikatorerna består av rating från rating-
institut och information från kreditupplysningsleverantör 
(riskscore, riskprognos och betalningsföreläggande) samt 

Kommuninvests interna riskvärdesmodell för bedömning av 
utlåningsmotparter. För de kvantitativa indikatorerna finns 
fastställda gränsvärden och överträdelser följs upp. Det finns 
också ett gränsvärde som innebär att en tillgång kommer att 
flyttas till fas 2 om en betalning är försenad med mer än 30 
dagar. De kvalitativa indika torerna består av omstrukturering 
av lånevillkor. Innan en enskild motpart flyttas till fas 2 ska en 
särskild bedömning göras för att belysa bakomliggande orsa-
ker och motpartens övergripande återbetalningsförmåga. De 
finansiella tillgång arnas kreditkvalitet fastställs i Kreditrisk-
kommittén. 

Kommuninvest har aldrig lidit någon faktisk kreditförlust, 
inte modifierat betalningsflöden och inte omförhandlat ett 
befintligt avtal. Mot bakgrund av ovanstående har Bolaget inte 
några specifika principer för bortskrivningar. 

Sannolikhet för fallissemang (PD)
Bolaget utgår från S&P Global Ratings databas för historisk 
sannolikhet för konkurs samt applicerar på detta en intern 
 teoretisk modell för att få framåtblickande data. 

Vid beräkning av förväntade kreditförluster i placeringar 
tilldelas PD utifrån emittentens rating. 

Vid beräkning av ECL i utlåningsportföljen tilldelas PD uti-
från en interpolering mellan PD för svenska staten och PD för en 
nivå sämre än den lägsta ratingen för en kommunexponering i 
portföljen. Detta eftersom inte samtliga kommuner har kredit-
betyg. För interpoleringen av utlåningsmotpartens rating 
används Kommuninvests interna riskvärdesmodell. För utlå-
ningsportföljen fastställer Kommuninvest PD på motpartsnivå 
och inte på transaktionsnivå. Detta motiveras av att villkoren 
för all utlåning är identisk och det inte finns någon hierarkisk 
ordning av krediter som getts till en motpart. Med andra ord 
kommer en försämrad kreditkvalitet att påverka motpartens 
samtliga transaktioner.

Faktorer som påverkar beräkningen av PD:

•  Vikterna för makroekonomiska faktorer baseras på den 
empiriska korrelationen mellan makro- och Z-faktorer. 
Z-faktorer används för att justeras historisk sannolikhet till 
att bli framåtblickande. 

•  För varje segment används specifik långsiktig sannolikhet 
för konkurs, där kategorierna ”Icke-finansiella bolag” och 
”stater” används för utlåningsportföljen samt ”Finansiella 
bolag” för placeringar. 

•  Intervaller för Z benchmark kalibreras dynamiskt och 
 individuellt för varje segment. 

Vikter, makroekonomiska faktorer
Utlåning Likviditetsreserv

2021 % 2020 % 2021 % 2020 %

BNP-prognos 28% 18% 8% 15%

Arbetslöshet 24% 39% 14% 10%

Aktiemarknad 14% 14% 40% 21%

Energi-index 5% 5% 5% 7%

Icke Energi-index 6% 5% 6% 8%

Kreditbetyg 23% 19% 27% 39%

Not 3 forts. 
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Historisk sannolikhet för fallissemang
Icke-finansiella  
bolag och stater

Finansiella  
bolag

S&P Rating 2021 2020 2021 2020

AAA 0,00165% 0,00132% 0,00943% 0,00993%

AA+ 0,00286% 0,00230% 0,01419% 0,01490%

AA 0,00495% 0,00400% 0,02136% 0,02237%

AA- 0,00857% 0,00697% 0,03215% 0,03358%

A+ 0,01483% 0,01215% 0,04839% 0,05041%

A 0,02566% 0,02116% 0,07282% 0,07567%

A- 0,04441% 0,03686% 0,10958% 0,11357%

BBB+ 0,07685% 0,06419% 0,16485% 0,17041%

BBB 0,13296% 0,11176% 0,24794% 0,25563%

BBB- 0,22994% 0,19453% 0,37276% 0,38331%

BB+ 0,39736% 0,33839% 0,56006% 0,57440%

BB 0,68586% 0,58800% 0,84068% 0,85991%

BB- 1,18132% 1,01986% 1,26012% 1,28552%

B+ 2,02740% 1,76328% 1,88485% 1,91771%

B 3,45825% 3,03199% 2,81049% 2,85180%

B- 5,83874% 5,16557% 4,17138% 4,22131%

CCC-C 24,33623% 22,35699% 12,92792% 12,98004%

Den PD som används för beräkning av förväntade kreditför-
luster är ett viktat genomsnitt av tre olika makroscenarier 
( normalt, medellågt samt medelhögt konjunkturläge). 

Scenariovikter
Scenario 2021 % 2020 % Förändring %

Positivt scenario 20 % 20 % 0 %

Basscenario 60 % 60 % 0 %

Negativt scenario 20 % 20 % 0 %

Grunddata för historiska fallissemang hämtas från S&P 
 Global Ratings för att sedan kalibreras för varje enskilt scena-
rio. Scenariot med normalt konjunkturläge baseras på observe-
rade värden av makrofaktorerna som ingår i modellen, medan 
scenariot med medellågt konjunkturläge baseras på en histo-
riskt låg percentil för makrofaktorernas värden och vice versa 
för scenariot med medelhögt konjunkturläge. 

Makroekonomisk faktor
Historisk indata Scenario 2021

Historisk förändring i kreditbetyg Huvudscenario -53,03%

(Stater-Bolag) Positivt scenario -71,02%

Negativt scenario -35,03%

Historisk förändring i kreditbetyg Huvudscenario -191,41%

(Finansiell) Positivt scenario -255,38%

Negativt scenario -127,44%

Historisk förändring i OMX Huvudscenario -2,94%

 index (–1Q) Positivt scenario 1,51%

Negativt scenario -7,38%

Historisk förändring i S&P 500 Huvudscenario 3,33%

index (–1Q) Positivt scenario 6,08%

Negativt scenario 0,59%

Prognos indata Scenario 2022 2023 2024

BNP utveckling Sverige Huvudscenario 3,40% 2,10% 1,40%

Positivt scenario 5,11% 3,81% 3,11%

Negativt scenario 1,69% 0,39% -0,31%

Förändring i arbetslöshet Huvudscenario -15,73% -10,67% 0,00%

Sverige Positivt scenario -23,96% -18,90% -8,23%

Negativt scenario -7,50% -2,43% 8,23%

Förändring i globalt Huvudscenario 2,21% -13,36% 0,12%

energiindex Positivt scenario 16,69% 1,12% 14,60%

Negativt scenario -12,28% -27,85% -14,37%

Förändring i globalt  icke- Huvudscenario -2,36% -3,53% -1,93%

energiindex Positivt scenario 5,12% 3,94% 5,55%

Negativt scenario -9,83% -11,01% -9,40%

Förlustgrad vid konkurs ”LGD”
Utlåning 
Svenska kommuner kan inte gå i konkurs och bedömningen är 
även att svenska kommuner och svenska staten har en hög sam-
variation vid kristider. Båda har även den svenska ekonomin 
som skatteunderlag. Därmed finns en stark koppling mellan 
svenska kommuners LGD och svenska staten. För svenska kom-
muner används ett schablonvärde genom en expertbedömning 
utifrån underlag från S&P Global Ratings ”Aggregated Euro-
pean Recovery Data” samt från ”Moody’s Sovereign Default 
and Recovery Rates”. Resultatet av bedömningen är att 
använda en LGD om 35 procent. 

Placeringar
Motparter till Kommuninvest har samtliga höga kreditbetyg 
och ett stabilt ekonomiskt läge. Historiskt har ingen motpart 
till Kommuninvest ställt in betalningarna. Det finns därmed 
ingen empirisk historik för LGD. För att bedöma LGD används 
istället schablonvärden. För stater och statligt relaterade mot-
parter genomförs en expertbedömning utifrån underlag från 
S&P Global Ratings ”Aggregated European Recovery Data” 
samt från Moody’s Sovereign Default and Recovery Rates. 
Resultatet av bedömningen är att använda en LGD om 35 pro-
cent. För övriga motparter tillämpas LGD enligt regelverket 
i CRR. Enligt artikel 161 ska seniora exponeringar (icke-efter-
ställda exponeringar) mot finansiella institutioner utan säker-
het ge en LGD om 45 procent. Även för säkerställda obligationer 
tillämpas LGD enligt regelverket i CRR. Enligt artikel 161 ska 
säkerställda obligationer som uppfyller villkoren i artikel 129 
ge en LGD om 11,25 procent. Säkerställda obligationer inne-
håller översäkerheter. LGD kan komma att justeras vid föränd-
ringar i regelverk eller uppdaterade rapporter från Moodys 
och S&P. 

Exponering vid fallissemang (EAD) 
För EAD används tillgångarnas nominella belopp och utestå-
ende avtalsmässiga kassaflöden, diskonterade med effektiv 
ränta. Vilka kassaflöden som inkluderas i beräkningen beror 
på utfallet av fasallokering. Eftersom undantaget för låg kredit-
risk tillämpas för placeringar inkluderas enbart kassaflöden på 
ett års horisont för dessa tillgångar. 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 placeringar. Swapränta och spread för Bolagets 
emissioner inhämtas från sekundärmarknaden, spread för 
Bolagets utlåning inhämtas från gällande prislista gentemot 
kund. Spread mellan Bolagets upplåningskostnad och de olika 
emittenttyperna bestäms genom expertbedömning. Genom att 
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kombinera dessa beståndsdelar skapas en diskonteringskurva 
för varje valuta och löptid. 

Känslighetsanalyser 
Eftersom samtliga exponeringar är i fas 1 är det endast ett års 
PD som påverkar Bolagets förväntade kreditförluster, och 
känslig hetsanalys utförs på ett års horisont i huvudscenariot. 

Känslighetsanalysen för de makroekonomiska faktorerna 
återfinns i tabellen nedan. Tabellerna visar hur ECL påverkas av 
de makroekonomiska faktorerna, givet Bolagets nutida scena-
rioviktning. 

Känslighetsanalys makroekonomiska faktorer Utlåning, 
(Förändring, Från, Till) ECL Mnkr

BNP-prognos (-1% +3,4% +2,4%) -0,16 

För. arbetslöshet (+10% +7,5% +8,25%) -0,14 

OMX (-10% -2,9% -12,9%) -0,33 

Energi-index (-10% -2,2% -7,8%) -0,03 

Icke Energi-Index (-10%, -2,4%, -12,4%) -0,07 

Kreditbetyg Stat-Bol (+10% -53,0% -43,0%) -0,28 

Kreditbetyg Fin. (+10% -191,4% -181,4%)  - 

Känslighetsanalys makroekonomiska faktorer Placeringar, 
(Förändring, Från, Till) ECL Mnkr

BNP-prognos (-1% +3,4% +2,4%) -0,02 

För. arbetslöshet (+10% +7,5% +8,25%) -0,02 

S&P (-10% +3,3% -6,7%) -0,21 

Energi-index (-10% -2,2% -7,8%) -0,01 

Icke Energi-Index (-10%, -2,4%, -12,4%) -0,02 

Kreditbetyg Stat-Bol (+10% -53,0% -43,0%) -0,02 

Kreditbetyg Fin. (+10% -191,4% -181,4%) -0,04 

Känslighet vid förändring i Scenarioviktning visas i tabell 
nedan.

Känslighetsanalys scenariovikter Effekt Mnkr

Mer positiv (P30 B60 N10)  0,22 

Mer negativ (P10 B60 N30) -0,37 

Före Covid (P5, B85, N10) -0,04 

P står för positiv, B står för bas och N står för negativ.

Förändringar under året
Förändringar i ECL under perioden 
Bolagets ECL minskade med 6,3 mnkr, från 7,7 till 1,4 mnkr.
Coronapandemins effekter finns kvar i ECL-värdet genom 
större osäkerheter i scenarioviktningarna. Före pandemin hade 
Bolaget en viktning om P5, B85 och N10. Hade dessa vikter 
applicerats skulle Bolagets ECL ändrats med -0,04 mnkr. 
I övrigt har Bolaget inte gjort några expertjusteringar  utifrån 
pandemins effekter.

Samma modell har använts under hela 2021. Mindre juste-
ringar inom modellen innebär att: 

• ECL för Riksbanken nu är ett separat segment med stats-
relaterad PD istället för PD för finansiella bolag. Detta mot-
svarar bättre exponeringens risk och har resultaterat i en 
sänkning av ECL med 0,4 mnkr.

• Makroekonomiska faktorerna med Förändringar i kredit-
betyg är justerade utifrån att inte enbart vara baserade på 
 historiska data utan även till att använda framåtblickande 
information utifrån kalibrerad prognos för Global BNP. 
Detta har resulterat i en sänkning av ECL med 0,7 mnkr.

Förändringar i PD och LGD visas i tabell nedan. För förändring 
i EAD se tabell Förändring av reserveringar för kreditförluster 
på sidan 68.

Förändringar i 
framåtblickande PD

Icke-finansiella  
bolag och stater

Finansiella  
bolag

S&P Rating 2021 2020 2021 2020

AAA 0,00058% 0,00349% 0,00383% 0,00880%

AA+ 0,00106% 0,00579% 0,00600% 0,01328%

AA 0,00194% 0,00961% 0,00940% 0,02004%

AA- 0,00353% 0,01596% 0,01472% 0,03024%

A+ 0,00643% 0,02649% 0,02305% 0,04564%

A 0,01173% 0,04398% 0,03610% 0,06888%

PD-faktor För ändrings bidrag %

Scenariovikter 0,0%

Makrovikter -15,0%

BNP-prognos -15,2%

Arbetslöshet 29,0%

Aktieindex -10,1%

Energi-index 33,2%

Icke-energi-index 33,0%

För. Kreditbetyg 62,6%

Historisk defaultsannolikhet -17,4%

Totalt 100,0%

Förändringar i PD faktor minskade ECL med 4,4 mnkr, se indel-
ning i riskvariabler och modellförändring i avsnitt Förändring 
av reserveringar för kreditförluster på sidan 68.

Förändring i LGD 2021 % 2020 %

Utlåning 35 % 35 %

Placeringar 45 % 45 %

Riksbanken 35 % 35 %

LGD har inte förändrats och påverkade således inte ECL.

Periodens förändring av reserveringar för kreditförluster
Samtliga reserveringar avser stadie 1 och har varit konstanta 
under året. Kommuninvest har aldrig lidit någon konstaterad 
kreditförlust. 

För mer information om bruttoredovisat värde i tabeller se 
tabell om Kreditriskexponeringar på sidan 64.
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Förändring av reserveringar för kreditförluster

2021
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Förändrade 

riskvariabler
Modell- 

förändring
Utgående  

balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker -0,7 0,0 0,8 0,0 0,0 0,1
Belåningsbara statsskuldförbindelser -0,8 -9,3 16,4 -6,9 0,5 -0,1
Utlåning till kreditinstitut -0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,2
Utlåning -5,9 -0,4 0,8 4,4 0,0 -1,1
Obligationer och räntebärande värdepapper 0,0 -6,5 0,0 5,8 0,6 -0,1
Avsättningar för poster utanför balansräkningen 0,0 -0,3 0,4 -0,1 0,0 0,0
Summa -7,7 -16,5 18,4 3,3 1,1 -1,4

Förändring av reserveringar för kreditförluster

2020
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Förändrade 

riskvariabler
Modell- 

förändring
Utgående  

balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker  – –0,7 –  –  – –0,7
Belåningsbara statsskuldförbindelser –0,5 –32,7 31,1 1,3  – –0,8
Utlåning till kreditinstitut –0,4  –  –  0,1  – –0,3
Utlåning –17,8 –3,5 3,7 –30,2 41,9 –5,9
Obligationer och räntebärande värdepapper  – –0,4  – 0,4  – 0,0
Avsättningar för poster utanför balansräkningen –0,1 –2,8 3,7 –0,8 – 0,0
Summa –18,8 –40,1 38,5 –29,2 41,9 –7,7

Förändringar av bruttoredovisat värde av reserveringar för 
kreditförluster

2021
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Utgående  

balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 18 931,9 7 672,5 18 931,9 7 672,5
Belåningsbara statsskuldförbindelser 25 199,2 1 554 472,7 1 550 599,7 29 072,2
Utlåning till kreditinstitut 1 290,2 1 334,8 1 290,2 1 334,8
Utlåning 335 745,7 405 596,5 389 592,0 351 750,2
Obligationer och räntebärande värdepapper 8 036,9 8 282,2 9 782,0 6 537,1
Poster utanför balansräkningen 1 691,5 74 472,9 75 807,4 357,0
Summa 390 895,4 2 051 831,6 2 046 003,2 396 723,8

Förändringar av bruttoredovisat värde av reserveringar för kreditförluster

2020
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Utgående  

balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 811,1 4 160 267,7 –4 142 146,9 18 931,9
Belåningsbara statsskuldförbindelser 13 511,7 1 193 244,5 –1 181 557,0 25 199,2
Utlåning till kreditinstitut 1 874,5 411 822,2 –412 406,5 1 290,2
Utlåning 271 045,5 130 196,8 -65 496,6 335 745,7
Obligationer och räntebärande värdepapper – 8 036,9 – 8 036,9
Poster utanför balansräkningen 2 182,5 132 410,7 –132 901,7 1 691,5
Summa 289 425,3 6 035 978,8 -5 934 508,7 390 895,4

Kreditgivningsrisk
Med kreditgivningsrisk avses risken att en motpart i kredit giv-
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 kreditförlust i utlånings-
verksamheten. 

Kommunerna och regionerna samt deras respektive bolag ana-
lyseras inför ett medlemskap och därefter kontinuerligt under 
medlemskapet. För att få en helhetsbild av en medlems finan-
siella situation genomförs en kvantitativ riskvärdesanalys. 
I denna värderas resultaträkning, balansräkning, demografi 
och risker i den kommunala verksamheten. 

Var och en av Föreningens medlemskommuner tilldelas 
 utifrån denna analys ett riskvärde mellan 0 och 13, där ett lägre 
värde representerar en lägre risk.
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Kapitalkrav för kreditgivningsrisk
Kommunsektorn har ur kapitaltäckningssynpunkt en riskvikt 
på 0 procent vilket innebär att det, då Bolaget använder 
schablon -metoden i CRR-regelverket, inte finns något lag-
stadgat kapitalkrav för kreditgivningsrisk.

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 
av seniora värdepapper om lägst BBB+ eller är garanterad av 
någon med denna kreditvärdighet. För att Bolaget ska ingå ett 
clearat derivat krävs att motparten vid affärstillfället har ett 
kreditvärde som emittent av seniora värdepapper om lägst 
BBB–. Motpartsrisker reduceras ytterligare genom att ISDA-
avtal och säkerhetsavtal (så kallade CSA-avtal) sluts med samt-
liga motparter. ISDA-avtal medger nettning av positiva och 
negativa exponeringar. Exponeringen mot motpartsrisk styrs 
utifrån derivatkontraktens marknadsvärde. CSA-avtal reglerar 
rätten att inhämta säkerheter för att eliminera den exponering 
som uppstår vid värdeförändring av ingångna derivatkontrakt. 
I samband med regelverket EMIR, som innebär krav på utbyte 
av tilläggsmarginalsäkerheter (variation margin) för OTC-deri-
vat, har Bolaget, sedan mars år 2017, CSA-avtal med de flesta 
motparter som innebär att utbyte av säkerheter sker dagligen 
och utan trösklar. 

Ställd Initial Margin för clearade derivat innebär också en 
motpartsrisk såväl som ställda översäkerheter. Total motparts-
risk uppgår därmed till 2 613,6 (3 102,5) mnkr.

Derivatexponering 2021 2020

Redovisat värde¹ 5 729,3 2 429,4

Belopp som kvittats i Balansräkningen 4 521,8 6 036,7

Bruttomarknadsvärde² 10 251,1 8 466,1
Nettningsvinster -4 691,6 –1 978,4

Aktuell ersättningskostnad³ 5 559,5 6 487,7
Erhållna säkerheter -5 443,1 –6 058,9

Nettat per motpart inkl. avdrag för 
säkerheter 116,4 428,8
Ställd Initial Margin 2 464,7 2 665,7

Ställda översäkerheter 32,5 8,1

Total motpartsrisk 2 613,6 3 102,5

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 2021 2020

Aktuell ersättningskostnad¹ 5 559,5 6 487,7

Erhållna säkerheter 5 663,9 5 787,5

Exponeringsvärde 11 223,4 12 275,2
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.

 
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 (Standard & Poor’s) eller motsvarande av ett god-
känt kreditvärderingsinstitut. Placeringar begränsas av en 
landlimit där exponering mot ett enskilt land maximalt får 
vara 15 mdkr, med undantag för Sverige där ingen landlimit 
föreligger. Utöver detta fastställer Bolagets styrelse årligen den 
maximala bruttoexponeringen mot enskilda emittenter. 

Den genomsnittliga återstående löptiden på placeringarna 
i likviditetsreserven var vid årsskiftet 2,2 (3,3) månader. 

Den längsta återstående löptiden på ett enskilt värdepapper 
var 20,2 (24,8) 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.
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Placeringar per land 2021 2020

Sverige 38 396,6 47 346,0

Supranationals (överstatliga) 8 757,8 7 390,2

Tyskland 6 134,6 5 618,0

Finland 1 391,6 1 127,1

Storbritannien 580,5 809,8

Danmark  – 167,8

Totalt 55 261,1 62 458,9

Placeringar per rating 2021 2020

AAA 51 704,2 59 401,0

AA 2 976,4 2 248,1

A 580,5 809,8

Totalt 55 261,1 62 458,9

Placeringar per emittentkategori 2021 2020

Nationella regeringar eller 
centralbanker  38 396,6 46 966,3

Kreditinstitut  8 757,8 8 102,4

varav subventionerade långivare  8 106,7 6 432,8

varav placeringsrepor  6 772,0 379,7

varav banktillgodohavanden – 1 289,9

Multilaterala utvecklingsbanker  1 334,7 7 390,2

Totalt  55 261,1 62 458,9

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 21,4 (20,6) mnkr. 

Koncentration i emittentrisk 
Utöver de förluster som är motiverade av en enskild emittents 
kreditvärdighet finns det även en risk för ytterligare förluster 
till följd av att emittenters risk för fallissemang samvarierar. 
Att risken för fallissemang samvarierar kan förklaras av fakto-
rer som exempelvis branschtillhörighet och geografisk tillhör-
ighet. Bolagets uppdrag, att tillhandahålla krediter till kom-
mun och regionsektorn, innebär att det finns koncentrationer 
i kreditgivningen. I andra sammanhang finns motsvarande risk 
även gällande motparter och kunder. Kreditgivningskoncen-
trationen kontrolleras genom begränsningar på utlåning till 
enskilda kunder. Men eftersom all Bolagets utlåning omfattas 
av borgen från en eller flera medlemmar görs bedömningen att 
inget kapitalbehov för koncentrationsrisker i kreditgivningen 
behöver tas upp. Koncentration mot motparter i Bolagets deri-
vatportfölj kontrolleras dels genom begränsningar 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 Fören-
ingens medlemmar tecknar garantiavtal för Bolagets derivat-
exponeringar tas inget kapitalbehov upp för koncentrationsrisk 
i derivatportföljen. Bolagets risk för koncentration härrör där-
för bara från emittenter i Bolagets likviditetsreserv. Denna 
kontrolleras genom begränsningar på enskilda motparter samt 
av landlimiter. För denna koncentrationsrisk tar Bolaget upp 
kapitalbehov enligt nedan. 

Kapitalbehov för koncentration i emittentrisk 
De beräkningar av kapitalbehov för kreditriskrelaterad kon-
centrationsrisk Bolaget 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, 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 
2021-12-31 uppgick kapitalbehovet i pelare 2 för koncentra-
tionsrisker i likviditetsreserven till 16,6 (18,0) procent av kapi-
talkravet för kreditrisk enligt pelare 1, det vill säga 5,1 (5,2) 
mnkr. 

Marknadsrisk
Marknadsrisk definieras som risken för förlust (negativ föränd-
ring av ekonomiskt värde) eller en negativ effekt på Bolagets 
intäkter till följd av förändringar i riskfaktorer på den finan-
siella marknaden. Marknadsriskerna delas upp i ränterisk, 
valutarisk, kreditmarknadsrisk samt övrig prisrisk. Marknads-
risk uppstår främst vid bristande matchning mellan tillgångar 
och skulder. Bolagets exponering mot marknadsrisk begränsas 
med hjälp av derivatkontrakt. Bolaget accepterar viss expone-
ring mot marknadsrisker i syfte att göra verksamheten mer 
effektiv, men aldrig i spekulationssyfte. 

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för en förlust (negativ förändring av 
ekonomiskt värde) eller en negativ effekt på Bolagets intäkter 
till följd av en förändring i ränteläget. Ränterisk uppstår till 
följd av att räntebindningstider i tillgångar och skulder inte 
överensstämmer. Bolaget tar inga ränteriskpositioner i spekula-
tionssyfte utan enbart för att klara av verksamheten. Utgångs-
punkten för ränteriskhanteringen är matchning av räntebind-
ningstid mellan tillgångar och skulder. För att uppnå god 
matchning används vid behov derivat. Inom ränterisk ryms 
intjäningsrisker, vilket betyder förluster till följd av att intäkter 
eller kostnader avviker i förhållande till affärsplan och prognos.
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I tabellen nedan visas räntebindningstider för tillgångar och skulder. För uppsägningsbar ut- och upplåning avser räntebindnings-
tiden nästa möjliga uppsägningsdag.

Räntebindningstider Nominella belopp

2021 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år 5–10 år Över 10 år Utan ränta Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbank 7 672,5 – – – – – 7 672,5

Belåningsbara statsskuldförbindelser 29 572,0 1 150,0 – – – – 30 722,0

Utlåning till kreditinstitut 1 334,7 – – – – – 1 334,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 3 860,0 8 356,5 3 225,3 – – – 15 441,8

Utlåning 224 826,6 31 224,2 169 283,6 33 533,4 1 823,5 0,0 460 691,3

Derivat placeringar 11 277,8 -8 192,5 -3 085,3 – – – –

Derivat utlåning 223 143,9 -21 426,2 -166 782,6 -33 360,4 -1 574,8 0,0 0,0

Övriga tillgångar 1 601,7 – – – – 1 019,3 2 621,0

Summa tillgångar 503 289,2 11 112,0 2 641,0 173,0 248,8 1 019,3 518 483,3

Skulder
Skulder till kreditinstitut 275,1 – – – – – 275,1

Emitterade värdepapper 35 666,5 100 845,7 338 793,2 33 950,0 250,0 – 509 505,4

Derivat upplåning 454 863,2 -92 078,0 -337 466,2 -33 950,0 – – -8 631,0

Övriga skulder 3 503,3 – – – – 926,9 4 430,2

Efterställda skulder – – – – – – –

Eget kapital – – – – – 9 622,3 9 622,3

Summa skulder och eget kapital 494 308,1 8 767,7 1 327,0 0,0 250,0 10 549,2 515 202,0

Skillnad mellan tillgångar och skulder 8 981,1 2 344,3 1 314,0 173,0 -1,2 -9 529,9 3 281,4

Räntebindningstider Nominella belopp

2020 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år 5–10 år Över 10 år Utan ränta Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbank 18 931,9 – – – – – 18 931,9

Belåningsbara statsskuldförbindelser 26 029,8 2 000,0 – – – – 28 029,8

Utlåning till kreditinstitut 1 669,6 – – – – – 1 669,6

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 3 481,5 1 936,7 8 219,7 – – – 13 637,9

Utlåning 222 674,7 27 978,6 146 953,2 42 866,3 2 367,8 – 442 840,6

Derivat placeringar 9 908,3 –1 552,6 –8 355,7 – – – –

Derivat utlåning 193 781,4 –8 338,2 –142 914,1 –40 403,0 –2 126,1 – –

Övriga tillgångar 16 296,9 – – – – 389,6 16 686,5

Summa tillgångar 492 774,1 22 024,5 3 903,1 2 463,3 241,7 389,6 521 796,3

Skulder
Skulder till kreditinstitut 930,0 – – – – – 930,0

Emitterade värdepapper 42 905,0 97 347,2 304 870,4 48 781,8 1 250,0 – 495 154,4

Derivat upplåning 432 119,9 –71 473,6 –303 229,4 –46 233,8 –1 000,0 – 10 183,1

Övriga skulder 94,3 – – – – 334,6 428,9

Efterställda skulder – – – – – – –

Eget kapital – – – – – 8 704,2 8 704,2

Summa skulder och eget kapital 476 049,2 25 873,6 1 641,0 2 548,0 250,0 9 038,8 515 400,6

Skillnad mellan tillgångar och skulder 16 724,9 –3 849,1 2 262,1 –84,7 –8,3 –8 649,2 6 395,7

Känslighetsanalys på ekonomiskt värde
Exponeringen mot ränterisk i portföljen ska enligt fastställd 
styrelselimit inte överstiga 100 mnkr vid en procentenhets 
parallellförskjutning av avkastningskurvan. Vid årsskiftet upp-
gick exponeringen (i hela portföljen) till 12,5 (–29,1) mnkr vid 
en procentenhets parallellförskjutning (uppåt) av avkastnings-
kurvan. En exponering med positivt värde innebär en ökning 

av det ekonomiska värdet på tillgångar och skulder om räntan 
stiger och minskning av det ekonomiska värdet på tillgångar 
och skulder om räntan sjunker. Om endast affärer värderade 
till verkligt värde beaktas skulle resultatet förändras med 213,1 
(134,5) mnkr vid en procentenhets parallellförskjutning (uppåt) 
av samtliga marknadsräntor.
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Känslighetsanalys på Bolagets räntenetto 
Effekten på Bolagets räntenetto analyseras utifrån två scena-
rier: en parallellförskjutning uppåt om 100 baspunkter och en 
parallellförskjutning nedåt om 50 baspunkter. Med tanke på de 
generellt sett mycket låga marknadsräntorna 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 de 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 80,7 (123,8) 
mnkr, under förutsättning att balansräkningens storlek och 
sammansättning inte ändras, och på motsvarande sätt om samt-
liga marknadsräntor vid årsskiftet sjönk med 50 baspunkter 
skulle räntenettot efter ett år ha minskat med 40,3 (61,9) mnkr. 

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 parallellförskjutningar 
uppåt och nedåt där storleken på förskjutningen baseras på his-
toriska marknadsdata, dels av fyra stycken kurvlutnings-

förändringar där räntekurvan ökar eller minskar på korta eller 
långa löptider. Som ett av de tio största instituten i Sverige 
beräknar Kommuninvest kapitalbehovet enligt den avancerade 
ansatsen, där kassaflöden grupperas per affärsdag. Kapital-
behov i pelare 2 för ränterisk är upptaget till 101,2 (106,9) mnkr. 

Valutarisk
Med valutarisk avses risken för en negativ effekt på Bolagets 
intäkter till följd av valutakursrörelser. Valutarisk uppstår om 
tillgångar och skulder i en specifik valuta inte överensstämmer 
storleksmässigt i balansräkningen. 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. Denna risk begränsas genom 
att sådan avkastning kontinuerligt växlas till svenska kronor. 
Maximal tillåten exponering är motsvarande 5 mnkr i respek-
tive 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 2021 rörde sig valutakurserna SEK/EUR och SEK/USD 
med upp till 7 (8) procent per månad. En valutakursförändring 
på 7 (8) procent, på en exponering på 5 mnkr, skulle innebära 
ett kapitalbehov på 0,3 (0,4) mnkr per månad. På årsbasis mot-
svarar detta följaktligen ett kapitalbehov på 4,1 (4,8) mnkr.

Tillgångar och skulder fördelat per valuta Redovisade värden

2021 SEK EUR USD JPY AUD
Övriga 
valutor

Verkligt  
värde 

justering Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbank 7 672,5 - - - - - - 7 672,5

Belåningsbara statsskuldförbindelser 30 723,5 - - - - - 0,6 30 724,1

Utlåning till kreditinstitut 754,1 93,0 487,4 0,1 0,0 0,1 0,0 1 334,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 6 936,2 - 8 602,8 - - - -9,2 15 529,8

Utlåning 461 067,1 - - - - - -416,8 460 650,3

Derivat -103 085,8 -31,4 102 514,3 406,3 1 815,5 1 985,9 2 124,5 5 729,3

Övriga tillgångar 1 567,3 - 1 053,7 - - 0,0 - 2 621,0

Summa tillgångar 405 634,9 61,6 112 658,2 406,4 1 815,5 1 986,0 1 699,1 524 261,7

Skulder
Skulder till kreditinstitut 277,7 - - - - - - 277,7 

Emitterade värdepapper 334 645,9 - 161 038,5 5 668,2 3 355,7 3 333,4 -1 961,6 506 080,1

Derivat 59 071,9 60,8 -50 491,5 -5 261,8 -1 540,2 -1 347,5 3 359,7 3 851,4

Övriga skulder 1 936,6 - 2 111,8 - - - 381,8 4 430,2

Efterställda skulder - - - - - - - -

Eget kapital 9 703,1 - - - - 0,0 -80,8 9 622,3

Summa skulder och eget kapital 405 635,2 60,8 112 658,8 406,4 1 815,5 1 985,9 1 699,1 524 261,7

Skillnad tillgångar och skulder -0,3 0,8 -0,6 0,1 0,0 0,1 0,0 -

Effekt (före skatt) av en 10 procents  
ökning av valutakurs i SEK gentemot 
utländsk valuta 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -
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Tillgångar och skulder fördelat per valuta Redovisade värden

2020 SEK EUR USD JPY AUD
Övriga 
valutor

Verkligt  
värde 

justering Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbank 18 931,2 – – – – – – 18 931,2

Belåningsbara statsskuldförbindelser 27 699,7 – 334,6 – – – 0,9 28 035,2

Utlåning till kreditinstitut 859,8 35,5 774,2 0,0 0,0 0,1 – 1 669,6

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 6 923,4 – 6 860,5 – – – 39,0 13 822,9

Utlåning 443 237,9 – - – – – 2 550,9 445 788,8

Derivat –16 175,2 785,2 2 692,5 5 139,5 1 732,5 3 547,2 4 707,7 2 429,4

Övriga tillgångar 13 714,8 – 2 937,8 – – – 33,9 16 686,5

Summa tillgångar 495 191,6 820,7 13 599,6 5 139,5 1 732,5 3 547,3 7 332,4 527 363,6

Skulder
Skulder till kreditinstitut 379,7 565,0 – – – – 2,3 947,0

Emitterade värdepapper 304 526,3 2 520,4 167 250,7 8 339,5 3 956,1 7 304,7 4 408,2 498 305,9

Derivat 181 119,2 –2 269,7 –153 737,5 –3 200,0 –2 223,6 –3 757,5 3 046,7 18 977,6

Övriga skulder 337,4 5,1 86,4 – – 0,0 – 428,9

Efterställda skulder – – – – – – – –

Eget kapital 8 829,0 – – – – – –124,8 8 704,2

Summa skulder och eget kapital 495 191,6 820,8 13 599,6 5 139,5 1 732,5 3 547,2 7 332,4 527 363,6

Skillnad tillgångar och skulder 0,0 –0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 –

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  – –

Kreditmarknadsrisk
Kreditmarknadsrisk definieras som risken för förlust eller en 
negativ effekt på Bolagets intäkter till följd av förändringar 
i basis- eller kreditspreadar. Kreditmarknadsrisk delas in i två 
underkategorier; dels kreditspreadrisk på derivat (CVA-risk) och 
dels kreditspreadrisk på utlåning, upplåning och placeringar 
samt basisspreadrisk.

Kreditspreadrisk på utlåning, upplåning och placeringar,  
samt basisspreadrisk
Kreditspreadrisk på utlåning, upplåning och placeringar, samt 
basisspreadrisk uppstår primärt till följd av obalanser i löptid 
mellan tillgångar och skulder värderade till verkligt värde. 
Bolaget begränsar kreditmarknadsrisken genom god löptids-
matchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar) och 
skulder (upplåning och eget kapital). Nedan visas Bolagets 
känslighet för generella förändringar i marknadens kredit-
spreadar motsvarande en basispunkts parallellförskjutning 
(uppåt).

Känslighet kreditmarknadsrisk 2021 2020

Placeringar, verkligt värde option -1,2 –2,1

Utlåning -19,5 –19,1

Upplåning 22,4 22,4

Totalt 1,7 1,2
 

Kreditspreadrisk på derivat (CVA-risk)
Grunden för kreditspreadrisk på derivat (CVA-risk) är att Bola-
gets resultaträkning justeras utifrån så kallad kreditvärdighets-
justeringsrisk eller Credit Value Adjustment (CVA). CVA är en 
prisjustering som tillämpas på derivat beroende på utveck-
lingen för CDS priser, FX volatilitet och exponeringen mot mot-
parten. CVA kan anses vara lika med avvikelsen från det riskfria 
priset på ett kontrakt och det tolkas ofta som marknadspriset 
på motpartsrisk. Redovisad CVA uppgick vid årsskiftet till 4,1 
(5,1) mnkr. 

Med CVA-risk avses risken för att bolagets resultat påverkas 
negativt av en ökning i redovisad CVA. 

Kapitalbehov för kreditmarknadsrisk
Ett totalt kapitalbehov i pelare 2 för kreditmarknadsrisk 
(exklusive kreditspreadrisk på derivat) beräknas för ett antal 
scenarier. Det största kapitalbehovet som beräknats för ett 
enskilt huvudscenario kommer sedan utgöra Bolagets kapital-
behov för kreditmarknadsrisk. De huvudscenarier som ligger 
till grund för kapitalbehovsberäkningen är antingen historiska, 
simulerade eller teoretiska. De historiska och de simulerade 
scenarierna ska fånga perioder då rörelserna på de kredit-
marknader där Bolaget har affärstransaktioner var som störst. 

De simulerade scenarierna inkluderar scenarier där kredit- 
och basisswaprörelser med hjälp av matematiska modeller 
simuleras, med en viss sannolikhetsnivå, utifrån marknadsdata 
från olika valda tidsperioder. 
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De teoretiska scenarierna är framtagna med utgångspunkt från 
de kreditmarknadsrisker som förknippas med och kan uppstå 
utifrån Bolagets affärsmodell. Dessa scenarier inkluderas för 
att säkerställa att kapitalbehovet täcker alla risker som kan 
uppkomma med Bolagets affärsmodell då de historiska och 
simulerade scenarierna inte nödvändigtvis behöver täcka alla 
varianter av scenarier som kan uppkomma. 

Vid beräkning per 2021-12-31 uppgick totalt kapitalbehov 
för kreditmarknadsrisk till 1 329,3 (1 711,9) mnkr. 

Vid beräkning av kapitalkrav i pelare 1 för CVA-risk tilläm-
par Kommuninvest 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. Bolagets derivat som ingåtts efter den första mars 
2017 omfattas av daglig avstämning med utbyte av säkerheter 
vilket reducerar kapitalkravet. Kapitalkravet för CVA-risk upp-
gick vid årsskiftet till 67,6 (59,3) mnkr. 

Övrig prisrisk
Med övrig prisrisk avses risken för att en ändring i prisläget för 
underliggande tillgångar och index, till exempel aktier eller 
aktieindex, leder till en förlust eller en negativ effekt på Bola-
gets intäkter. Bolaget använder sig av derivat för att säkra pris-
risken med avseende på underliggande tillgångar och index. 

Likviditetsrisk 
Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna infria sina betal-
ningsförpliktelser vid förfallotidpunkten. Kommuninvests lik-
viditetshantering präglas av en restriktiv syn på likviditetsrisk 
och risken begränsas genom att hålla en likviditetsreserv med 
höglikvida tillgångar. Likviditetsrisken begränsas ytterligare 
genom att Bolaget är fullvärdig medlem i Riksbankens betal-
ningssystem, RIX, genom vilket Bolaget bland annat kan låna 
mot säkerhet. 

Bolaget hanterar även strukturell likviditetsrisk, vilket är 
risken att Bolaget inte i förväg har finansierat sina långsiktiga 
åtaganden. Denna risk begränsas dels genom tillgång till lik-
vida upplåningsmarknader, dels genom god löptidsmatchning 
mellan tillgångar och skulder.

Bolagets huvuduppdrag är att vara kommungäld och att 
säkerställa tillgång till stabil och effektiv upplåning för kom-
munsektorn. Den största risken för att Bolaget inte ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag som kommungäld är att Bolaget inte har 
tillgång till tillräcklig likviditet för att täcka kommunsektorns 
behov. Bolaget har identifierat denna risk som en kommun-
gäldslikviditetsrisk och hanterar den främst genom tillgång till 
likvida upplåningsmarknader.

Likvida upplåningsmarknader
För att säkerställa att upplåningen ger förutsättningar för att 
möta utlåning och upplåningsförfall även vid försvårade mark-
nadsförhållanden har Bolaget tillgång till likvida upplånings-
marknader med breda investerarbaser. Bolagets strategiska 
upplåningsmarknader är svenskt obligationsprogram samt 
benchmarkupplåning i USD och EUR inom EMTN-programmet 
(Euro Medium Term Note). Kortfristig upplåning i form av 
 certifikat görs i ECP-programmet (Euro-Commercial Paper) 
och svenskt certifikatsprogram. I dessa program upprätthåller 
Bolaget en kontinuerlig marknadsnärvaro. Bolaget har tidigare 
varit verksam i den japanska Uridashi-marknaden, men valde 
att lämna den i november 2021. Bolaget emitterar löpande 
gröna obligationer på sina strategiska upplåningsmarknader.

Total upplåning per instrumenttyp
2021 (2020)

  Svenskt Obligationsprogram 
57 (53) %

  Benchmark-upplåning,  
övriga valutor 26 (25) %

 Gröna obligationer 11 (9) %

 Euro-commercial paper 3 (8) %

 Private Placement 2 (2) %

 Uridashi 1 (2) %

 Svenskt certifikatsprogram 0 (1) %

 Banklån – (0) %

Total upplåning per valuta
2021 (2020)

 SEK 66 (62) %

 USD 32 (34) %

 JPY 1 (2) %

 AUD 1 (1) %

 GBP 0 (1) %

 Övriga valutor 0 (1) %

God matchning mellan tillgångar och skulder
När tillgångar och skulder har olika löptider uppstår likvidi-
tetsrisker. För att minimera denna risk eftersträvar Bolaget en 
god matchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar) och 
skulder (upplåning och eget kapital). Tillgångar och skulder 
med löptider över ett år ska matchas. I grafen nedan åskådlig-
görs balansräkningens förfalloprofil, vilken visar på god 
matchning mellan tillgångar och skulder. 

Den genomsnittliga löptiden i Bolagets utestående upplå-
ning uppgick vid årets slut till 2,4 (2,3) 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 2,4 (2,4) år, varav den genomsnittliga kapital-
bindningen i Bolagets utlåningsportfölj var 2,7 (2,7) år och 
kapitalbindningen i likviditetsreserven var 0,2 (0,3) år.

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.
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Förfalloprofil balansräkning
2021-12-31
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 Tillgångar   Skulder + Eget Kapital

Förfalloprofil balansräkning
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 Tillgångar   Skulder + Eget Kapital

Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden

2021
På  

anfordran 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år > 5 år
Saknar 
 löptid Totalt

Redovisat 
värde

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden  
hos centralbank 7 672,5 - - - - - 7 672,5 7 672,5

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser - 29 572,0 1 150,0 - - - 30 722,0 30 724,1

Utlåning till kreditinstitut - 1 334,7 - - - - 1 334,7 1 334,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper - 3 469,0 8 864,7 3 231,8 - - 15 565,5 15 529,8

Utlåning - 33 874,5 75 020,2 314 505,5 46 540,3 - 469 940,5 460 650,3

Derivat - 1 321,6 3 472,9 6 247,2 394,6 - 11 436,3 5 729,3

Övriga tillgångar - 2 621,0 - - - - 2 621,0 2 621,0

Summa tillgångar 7 672,5 72 192,8 88 507,8 323 984,5 46 934,9 - 539 292,5 524 261,7

Skulder
Skulder till kreditinstitut - 277,7 - - - - 277,7 277,7

Emitterade värdepapper - 28 834,6 105 379,2 346 238,0 34 823,8 - 515 275,6 506 080,1

Derivat - 1 165,4 1 337,7 3 462,0 300,4 - 6 265,5 3 851,4

Övriga skulder - 4 430,2 - - - - 4 430,2 4 430,2

Efterställda skulder - - - - - - - -

Eget kapital - - - - - 9 622,3 9 622,3 9 622,3

Summa skulder och eget kapital - 34 707,9 106 716,9 349 700,0 35 124,2 9 622,3 535 871,3 524 261,7

Total skillnad 7 672,5 37 484,9 -18 209,1 -25 715,5 11 810,7 -9 622,3 3 421,2 0,0

Utställda lånelöften 239,1 239,1
Beviljad, ej utbetald utlåning¹ -251,7 -20,9 175,3 106,6 - 9,4

1) Negativt belopp avser utflöde och positivt belopp avser inflöde.
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Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden

2020
På  

anfordran 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år > 5 år
Saknar 
 löptid Totalt

Redovisat 
värde

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden  
hos centralbank 18 931,2 – – – – – 18 931,2 18 931,2

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser – 26 034,4 2 000,0 – – – 28 034,4 28 035,2

Utlåning till kreditinstitut – 1 669,6 – – – – 1 669,6 1 669,6

Obligationer och räntebärande 
värdepapper – 2 924,2 2 020,6 8 901,2 – – 13 846,0 13 822,9

Utlåning – 25 132,5 76 789,0 287 500,8 60 884,5 – 450 306,8 445 788,8

Derivat – 1 434,5 3 053,1 5 087,6 325,2 – 9 900,4 2 429,4

Övriga tillgångar – 16 686,5 – – – – 16 686,5 16 686,5

Summa tillgångar 18 931,2 73 881,7 83 862,7 301 489,6 61 209,7 – 539 374,9 527 363,6

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 379,7 563,7 – – – 943,4 947,0

Emitterade värdepapper – 36 310,1 100 844,2 313 842,1 50 716,9 – 501 713,3 498 305,9

Derivat – 2 886,7 4 717,0 11 842,7 353,4 – 19 799,8 18 977,6

Övriga skulder – 428,9 – – – – 428,9 428,9

Efterställda skulder – – – – – – – –

Eget kapital – – – – – 8 704,2 8 704,2 8 704,2

Summa skulder och eget kapital – 40 005,4 106 124,9 325 684,8 51 070,3 8 704,2 531 589,6 527 363,6

Total skillnad 18 931,2 33 876,3 –22 262,2 –24 195,2 10 139,4 –8 704,2 7 785,3 –

Utställda lånelöften 355,3 – – – – – 355,3 –

Beviljad, ej utbetald utlåning¹ – –1 667,2 443,5 812,8 429,1 – 18,2 –

1) Negativt belopp avser utflöde och positivt belopp avser inflöde.

Likviditextsreserv
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 direkta innehav i egna värdepapper samt 
värde papper 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. Placeringar får endast ske i likvida räntebärande 
värdepapper samt banktillgodohavanden som har senior status 
vid en obeståndssituation. Placeringar får innehålla implicita 
eller explicita nollräntegolv men inga andra strukturer. 

Likviditetsmått
Likviditetstäckningsgraden, Liquidity Coverage Ratio (LCR), 
mäter förhållandet mellan höglikvida tillgångar och netto-
kassautflödet under en trettiodagarsperiod, i stressat läge. 
En LCR på 100 procent säkerställer alltså, på kort sikt, att Bola-
gets likviditetsreserv består av tillräckligt med höglikvida till-
gångar för att i ett stressat läge möta nettokassautflödet under 
de kommande 30 dagarna. 

Kommuninvest mäter och övervakar LCR på daglig basis. Dels 
på total nivå, dels för signifikanta valutor, dvs. inom varje sepa-
rat valuta där Bolaget har upplåning som uppgår till 5 procent 
eller mer av total upplåning, vilka är SEK och USD. 

Enligt styrelselimit får inte LCR-kvoten underskrida 110 
procent. Detta krav omfattar alla valutor sammanräknade 
samt separat i valutorna EUR och USD, givet att respektive 
valuta är en så kallad signifikant valuta. För SEK har styrelsen 
fastställt en limit på 85 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 2021-12-31 
totalt 376,1 (271,8) procent samt 67 313,5 (491,8) procent  
i USD och 675,0 (502,4) procent i SEK (se tabell på nästa sida). 

När det gäller mått som avser den strukturella likviditets-
risken mäter och övervakar Bolaget den stabila nettofinansie-
ringskvoten, Net Stable Funding Ratio (NSFR), dvs. förhållan-
det mellan tillgänglig stabil finansiering och bolagets behov av 
stabil finansiering. År 2018 infördes en lagstadgad kvot på 
100 procent och Bolaget har sedan år 2016 en styrelselimit 
som innebär att NSFR-kvoten inte får underskrida 110 procent. 
Vid årsskiftet var NSFR-kvoten 142,9 (141,5) procent.
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2021 2020

Likviditetstäckningsgrad, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
enligt CRR-regelverket Totalt USD SEK Totalt USD SEK

Extremt höglikvida tillgångar (Nivå 1) exkl. 
säkerställda obligationer 52 218,1 946,1 43 674,3 60 629,8 868,6 53 532,0

Extremt höglikvida säkerställda obligationer (Nivå 1)  -  -  - 0,0 0,0 0,0

Höglikvida tillgångar (Nivå 2)  -  -  - 0,0 0,0 0,0

Likviditetsbuffert, mnkr 52 218,1 946,1 43 674,3 60 629,8 868,6 53 532,0
Kassautflöden, mnkr -15 530,3 -5,6 -7 920,1 –25 048,5 –706,4 –13 136,0

Kassainflöden, mnkr 1 646,0 4,2 1 450,0 2 738,1 529,8 2 480,0

Nettokassautflöde, mnkr -13 884,3 -1,4 -6 470,1 –22 310,4 –176,6 –10 656,0
Likviditetstäckningskvot (%) 376,1 67 313,5 675,0 271,8 491,8 502,4

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 Kommuninvest 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 
undvikas. Riskhantering och analys sker löpande. Självutvär-
dering, incidenthantering, godkännandeprocess vid förändring 
samt beredskaps- och kontinuitetsplanering är metoder som 
används för att identifiera, hantera och analysera operativ risk. 

Riskerna reduceras genom god styrning och kontroll och 
därmed hålls den operativa risken på en kontrollerad och 
acceptabel nivå. Riskhantering inom Kommuninvest utgörs av 
en enhetlig mätning och rapportering av operativa risker. En 
analys av risknivån i all verksamhet genomförs regelbundet och 
rapporteras till styrelse, VD och företagsledning. Enheten ope-
rativ risk inom Risk- och kontrollavdelningen har det över-
gripande ansvaret för de metoder och rutiner som används vid 
mätning, identifiering, kontroll, bedömning, analys, värdering 
samt rapportering av operativa risker. Arbetet med att hantera 
operativ risk bedrivs utifrån Kommuninvests 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. Uppfölj-
ning av dessa indikatorer är tänkt att ge verksamheten kunskap 
om riskläget inom Kommuninvest förändrats.

Självutvärdering
Operativa risker kan uppstå inom alla olika delar av Bolagets 
verksamhet. De operativa riskerna har det 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 Kommuninvests egen verksamhet och/ 
eller organisation. Mot bakgrund av detta ansvarar VD gemen-
samt med samtliga avdelningschefer för att genomföra minst en 
årlig självutvärdering av de operativa nettoriskerna i Bolagets 
produkter, tjänster, funktioner, processer och IT-system. 
Resultatet av självutvärderingen rapporteras årligen till 
 styr-else, VD och företagsledning. 

Stresstester
Stresstester är ett verktyg för att tillse att Kommuninvest håller 
ett framåtblickande perspektiv inom sin riskhantering och 
kapitalplanering. Stresstest är ett samlingsnamn för olika typer 
av utvärderingar som Bolaget genomför i verksamheten, erfa-
renhetsbaserade 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 Kommuninvest som innebär, eller skulle 
kunna innebära, en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, 
tillgångar eller anseende.

Kommuninvest ska på ett organiserat och strukturerat sätt 
spåra händelser som ska rapporteras (incidenter), 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 processägare 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)
Kommuninvests 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 initiativ-
tagaren 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. 

Minst årligen ska styrelsen informeras gällande resultat från 
tester av beredskaps-, kontinuitets- och återställningsplaner. 

Kapitalkrav för operativ risk
Kommuninvest använder basmetoden för att fastställa kapital-
kravet för operativ risk. Metoden beräknar kapitalkravet uti-
från 15 procent av de tre senaste årens rörelseintäkter. 
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Not 3 forts. 

Kommuninvests kapitalkrav i pelare 1 för operativa risker upp-
går till 91,0 (107,0) mnkr. 

Strategisk risk 
Med strategisk risk avses den långsiktiga risken för förlust på 
grund av felaktiga och missriktade strategiska val och affärsbe-
slut, felaktigt genomförande av beslut, felaktig implementering 
av beslut eller brist på lyhördhet avseende förändringar i sam-
hället, regelsystem eller finansbranschen och/eller den kommu-
nala 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.

Under strategisk risk ingår affärsrisk, vilket är risken för 
minskade intäkter eller ökade kostnader till följd av att fakto-
rer i den externa affärsmiljön (till exempel marknadsförhållan-
den, kundbeteende, teknologisk utveckling) har en negativ 
påverkan på volymer och marginaler. Alla avdelningar i 
 Bolaget arbetar löpande med omvärldsbevakning inom sina 
respektive områden. 

Kapitalkrav för strategisk risk 
Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för strategisk risk 
omhändertas inom operativa risker. 

Intressentrisk 
Med intressentrisk avses Risken att ratingbolag, kund, med-
lem, medarbetare, investerare, massmedia, riksdag, regering 
eller annan intressent tappar förtroende för Bolaget och dess 
affärsidé.

Bolagets intressentrisk hanteras genom att Bolaget säker-
ställer en sund riskkultur som bygger på den kommunala 
värde grunden, regelefterlevnad och en god intern styrning 
och kontroll. En analys av risknivån genomförs regelbundet 
och rapporteras till styrelse, VD och företagsledning.

Kapitalkrav för intressentrisk 
Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för intressentrisk 
omhändertas inom operativa risker. 

Regelefterlevnadsrisk
Med regelefterlevnadsrisk avses risken att Bolaget inte följer 
gällande externa eller interna regler och därmed riskerar att 
påföras sanktioner, drabbas av förluster eller av dåligt rykte/
förlorat anseende. 

Bolaget arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning och 
analys av regelverksförändringar i syfte att reducera Bolagets 
regelefterlevnadsrisker. Samordning av omvärldsbevakning 
samt säkerställandet av analys hanteras av Bolagets regelverks-
grupp. Det huvudsakliga ansvaret för att verksamheten bedrivs 
i enlighet med gällande regelverk vilar på den operativa verk-
samheten. Funktionen för regelefterlevnad bidrar både pro-
aktivt genom råd och stöd till den operativa verksamheten och 
reaktivt genom undersökningar och kontroller av hanteringen. 
Inför varje nytt år görs en analys över Bolagets regelefter-
levnadsrisker, och utifrån den analysen tas en plan fram för 
funktionens kommande arbete. Planen fastställs av VD och 
 rapporteras till bolagsstyrelsen.

Kapitalkrav för regelefterlevnadsrisk 
Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för regelefter-
levnadsrisk omhändertas inom operativa risker. 

Hållbarhetsrisk
Med hållbarhetsrisk avses risken att Bolaget direkt eller indi-
rekt negativt påverkar eller påverkas inom områdena miljö och 
klimat, korruption, mänskliga rättigheter eller arbets villkor 
eller affärsetik.

Hållbarhetsrisker hanteras genom att beakta ekonomisk, 
social och miljömässig hållbarhet i hela verksamheten. Krav 
utgår från nationella och internationella regelverk och rikt-
linjer inom områdena miljö och klimat, korruption, mänskliga 
rättigheter eller arbetsvillkor eller affärsetik. En analys av risk-
nivån genomförs regelbundet och rapporteras till styrelse, VD 
och företagsledning.

Kapitalkrav för hållbarhetsrisk 
Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för hållbarhetsrisk 
omhändertas inom operativa risker. 

Kapitaltäckning
Kraven på kapitaltäckning beräknas enligt tillsynsförord-
ningen (EU) nr 575/2013, också kallad CRR (Capital Require-
ments Regulation), som är direkt tillämplig i Sverige samt kapi-
taltäckningsdirektivet EU 2013/36, som genomförs i svensk rätt 
genom lagar och FI:s föreskrifter. Finansinspektionen beslu-
tade den 28 september 2021 att höja buffertvärdet till 1 pro-
cent med tillämpning från och med den 29 september 2022. 
Fram till dess gäller det buffertvärde på 0 procent som har till-
lämpats sedan den 16 mars 2020.

Kapitalbas 2021 2020

Kapitalinstrument1 8 975,0 7 100,0

Ej utdelade vinstmedel2 629,8 484,5

Ackumulerat annat totalresultat  
och andra reserver 17,5 17,5

Kärnprimärkapital före  
lagstiftnings justeringar 9 622,3 7 602,0

Ytterligare värdejusteringar -218,9 –225,4

Immateriella tillgångar -4,2 -

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar  
av kärnprimärkapital -223,1 –225,4
Summa kärnprimärkapital 9 399,2 7 376,6

Primärkapitaltillskott – –

Summa primärkapital 9 399,2 7 376,6

Summa supplementärt kapital – –

Totalt kapital 9 399,2 7 376,6

1)  För en närmare beskrivning av ingående instrument, se sidan 57.
2)  Avdrag har skett per 2020-12-31 om 2,2 mnkr viket avser den del av årets resultat som 

inte har delats ut till Kommuninvest Ekonomisk förening i form av koncernbidrag och 
som inte får räknas in i kapitalbasen innan stämmobeslut enligt CRR artikel 26. 
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Not 3 forts. 

Riskexponeringsbelopp och minimikapitalbelopp 2021 2020

Kapitalkrav, pelare 1
Risk expo-

nering
Kapitalkrav 

procent
Kapital– 

krav
Risk expo-

nering
Kapitalkrav 

procent
Kapital– 

krav

Kapitalkrav för kreditrisker (schablonmetoden) 383,9 8,0% 30,7 360,3 8,0% 28,8

varav exponeringar mot institut 267,1 8,0% 21,4 258,2 8,0% 20,6

varav exponeringar mot företag 116,8 8,0% 9,3 102,1 8,0% 8,2

Operativa risker, basmetoden 1 137,5 8,0% 91,0 1 337,1 8,0% 107,0

Kreditvärdighetsjustering 845,3 8,0% 67,6 741,4 8,0% 59,3

Totalt riskexponerings belopp och minimi kapital belopp 2 366,7 8,0% 189,3 2 438,8 8,0% 195,1

Kapitaltäckningsrelationer 2021 2020

Kärnprimärkapitalrelation 397,1% 302,5%

Primärkapitalrelation 397,1% 302,5%

Total kapitalrelation 397,1% 302,5%

Särskilt kapitalbaskrav för andra 
risker än risken för alltför låg 
bruttosoliditet1 2021 2020

Ytterligare Kapitalbaskrav 
kärnprimärkapital 42,1% 995,7 – –

Ytterligare Kapitalbaskrav, 
primärkapital 14,0% 331,8 – –

Ytterligare Kapitalbaskrav 
sekundärkapital 18,7% 442,6 – –

Totalt särskilt kapitalbaskrav 
för andra risker än risken för 
alltför låg bruttosoliditet 74,8% 1 770,1 – –

1)  Enligt Finansinspektionens beslut 2021-09-24, i samband med översyn och utvärde-
ring med särskilda kapitalbaskrav, likviditetskrav och pelare 2-vägledning

Kombinerat buffertkrav 2021 2020

Kapitalkonserveringsbuffert 2,5% 59,2 2,5% 61,0

Kontracyklisk buffert – – – –

Systemriskbuffert – – – –

Summa buffertkrav 2,5% 59,2 2,5% 61,0
Kärnprimärkapital tillgängligt  
att användas som buffert 314,4% 7 439,8 294,5% 7 181,5

Totalt riskbaserat kapitalbaskrav 2021 2020

Kapitalbaskrav enligt Pelare 1 8,0% 189,3 8,0% 195,10

Kapitalbaskrav, Pelare 2 krav1 74,8% 1770,1 - -

Kombinerat buffertkrav 2,5% 59,2 2,5% 61,0

Pelare 2 vägledning1 - - - -

Totalt bedömt kapitalbaskrav 85,3% 2 018,6 10,5% 256,1

1)  Enligt Finansinspektionens beslut 2021-09-24, i samband med översyn och utvärdering 
med särskilda kapitalbaskrav, likviditetskrav och pelare 2-vägledning

Övrig information som skall lämnas enligt CRR del åtta samt 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredo-
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag, FFFS 2008:25, 
se Kommuninvests webbplats.

Bruttosoliditet

2021 2020

Balansomslutning 524 261,7 527 363,6

Avgår tillgångsbelopp som dragits av 
för att fastställa kärnprimärkapital -223,1 -225,4

Justering för derivatinstrument -2 176,8 -11 717,2

Avdrag i form av exponering till 
medlemmar och deras bolag -460 650,3 -445 822,7

Tillkommer möjlig riskförändring 
repotransaktioner 0,7 -

Total exponering 61 212,2 69 598,3
Primärkapital, beräknad med 
övergångsregler, se avsnitt 
kapitaltäckning 9 399,2 7 376,6
Bruttosoliditet 15,36% 10,60%

Bruttosoliditet kapitalbaskrav 2021 2020

Kapitalbaskrav enligt Pelare 1 3,0% 1 836,4 - -

Kapitalbaskrav, Pelare 2 krav1 - - - -

Pelare 2 vägledning1 - - - -

Totalt bedömt kapitalbaskrav 3,0% 1 836,4 – –

1)  Enligt Finansinspektionens beslut 2021-09-24, i samband med översyn och utvärde-
ring med särskilda kapitalbaskrav, likviditetskrav och pelare 2-vägledning

Internt bedömt kapitalbehov
Skillnaden mellan Bolagets interna bedömning och Finans-
inspektionens kapitalbaskrav samt vägledning i pelare 2 utgörs 
främst av kapitalbehovet för alltför låg bruttosoliditet. Bolaget 
bedömer att det finns ett kapitalbehov för risken för alltför låg 
bruttosoliditetsgrad, motsvarande skillnaden mellan 0,7 pro-
cent bruttosoliditetsgrad och övriga riskjusterade kapitalbehov 
inklusiver buffertar i pelare 1 och pelare 2. Finansinspektio-
nens bedömning är att Pelare 2-vägledning avseende brutto-
soliditet behöver uppfyllas på gruppnivå men ej för Bolaget 
på individnivå.

Internt bedömt kapitalbehov 2021 2020

Kapitalbehov, pelare 2
Kreditrisk 31,6 20,7

Marknadsrisker 1 434,7 1 823,6

Kapitalplaneringsbuffert 1 006,0 1 069,3

Totalt internt bedömt kapitalbehov 
pelare 2, exkl. risken för alltför låg 
bruttosoliditet 2 472,3 2 913,6
Internt bedömt kapitalbehov för risken 
för alltför låg bruttosoliditetsgrad 934,0 446,0

Totalt internt bedömt kapitalbehov 
pelare 2 3 406,3 3 359,6

Kommuninvests interna kapitalutvärdering ligger till grund för 
det internt bedömda kapitalbehovet. För mer information om 
Bolagets interna kapitalutvärdering och kapitalplan, se sidorna 
39–40.
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Kapitalmål
Bolagets kapitalmål 2021 uppgår till 6 700 (6 500) mnkr, vilket 
motsvarar 1 procent bruttosoliditetsgrad plus en styrelse-
buffert på 1000 (900) mnkr. I relation till Bolagets kapitalbas, 
som uppgår till 9 399,2 (7 376,6) mnkr, uppfylls kapitalmålet 
med god marginal. Kommuninvests kapitalplanering syftar till 
att verksamheten skall vara fullgott kapitaliserad för att möta 
såväl aktuella samt kommande regelkrav. För mer information 
om Bolagets interna kapitalutvärdering och kapitalplan, se 
sidorna 39-40, för informaton om kapitalmål, se tabellen.

Kapitalmål 2021 2020

Internt bedömt kapitalbehov 4 000 3 900

Uppskattat kapitalbehov (för gruppen) enligt 
Finansinspektionen 5 700 5 600

Styrelsebuffert 1 000 900

Kapitalmål 6 700 6 500

Likviditet

Likviditetstäckningsgrad, Liquidity 
Coverage Ratio (LCR) 2021 2020

Totalt högkvalitativa tillgångar, High-quality 
liquid assets (HQLA) (viktat värde) 70 061,2 61 325,4

Kassautflöden - totalt viktade värden 32 734,3 34 423,3

Kassainflöden - totalt viktade värden 9 494,8 19 659,2

Nettokassautflöden (justerat värde) 23 365,1 15 183,0

Likviditetstäckningskvot, % 318,1 496,8

Stabil nettofinansieringskvot, Net Stable 
Funding Ratio (NSFR) 2021 2020

Totalt tillgänglig stabil finansiering 412 542,7 402 598,8

Totalt behov av stabil finansiering 288 744,0 281 452,8

NSFR-kvot, % 143,0% 143,0%

Omvärldsbevakning 
Utfasning referensräntor
De absolut viktigaste referensräntorna för Kommuninvest är 
Stibor och USD Libor i löptiderna 3 månader. Till följd av att 
euro har godkänts som en strategisk upplåningsmarknad så 
kommer även Euribor och dess potentiella ersättare få en 
ökande betydelse.

Kommuninvest hade vid årsskiftet 725,9 miljarder derivat 
med referens till Stibor 3m och 213,9 miljarder utlåning med 
referens till Stibor 3m. Endast derivat var utestående med refe-
rens till USD Libor 3m. Det totala nominella beloppet var 295,6 
miljarder USD. Även till Euribor 3m fanns endast derivat ute-
stående med ett totalt nominellt belopp om 0,09 miljarder EUR. 

Sedan den 17 oktober 2018 ingår den svenska referensrän-
tan Stibor i EU:s förteckning över kritiska referensvärden, den 
s.k. Benchmarkförordningen. I december lämnade Swedish 
Financial Benchmark Facility (SFBF), administratör av Stibor, 
in en ansökan till Finansinspektionen för en slutgiltig bedöm-
ning gällande Stibors efterlevnad av förordningen.

Arbetet med att ta fram alternativ till Stibor har startat sent 
i förhållande till andra valutor. I december 2018 bildades, på 
initiativ av Svenska Bankföreningen, en arbetsgrupp med upp-
draget att lämna en rekommendation om referensräntor som 
kan utgöra komplement och/eller alternativ till Stibor. Bank-
föreningen publicerade sina slutgiltiga rekommendationer den 
15:e maj 2020.

I och med publiceringen togs utvecklingsarbetet över av 
 Sveriges Riksbank för att ta fram ett slutgiltigt ramverk och 
referensränta som kan fungera som ett alternativ för finansiella 
kontrakt i svenska kronor. Den 2 september 2021 började 
Riksbanken publicera den alternativa referensräntan Swestr 

med uppmaningen att marknadsaktörer bör ersätta Stibor T/N 
(Tomorrow/Next) med den nya referensräntan. Swestr är en 
transaktionsbaserad referensränta i svenska kronor och avser 
den kortaste löptiden, ”over-night”. Likt Bank of England och 
Federal Reserve publicerar Riksbanken även historiska genom-
snitt baserat på de dagliga noteringarna. Genomsnittsräntor 
baserade på Swestr i löptiden 1 vecka och 1 månad började 
publiceras i oktober, och i löptiden 2 och 3 månader från och 
med den 1 november och 1 december respektive. Motsvarande 
genomsnittsränta i löptiden 6 månader kommer publiceras från 
och med 1 mars 2022. 

I USA tillsattes redan 2014 på initiativ av Federal Reserve en 
kommitté, Alternative Reference Rates Committee (ARRC) 
i syfte att bestämma en referensränta som kan ersätta Libor 
i USD. I juni 2017 valdes Secured Overnight Financing Rate 
(SOFR), en ränta som är helt baserad på faktiska transaktioner 
i repomarknaden. SOFR har publicerats sedan början av april 
2018 och en marknad för swappar och futures har redan 
 etablerats. Även obligationer kopplade till SOFR har emitterats 
sedan 2018.

Den 5 mars 2021 annonserade ICE Benchmark Administra-
tion (IBA, administratör av Libor i USD) att publicering av Libor 
i GBP, EUR, CHF och JPY kommer upphöra enligt plan, den 
31 december 2021. För USD kommer endast Libor på löptiden 
1 vecka och 2 månader upphöra vid utgången av 2021, och att 
de övriga löptiderna (overnight, 1, 3, 6 och 12 månader) kom-
mer fortsätta publiceras till och med 30 juni 2023. IBA avråder 
dock från att ingå i nya Libor-avtal efter utgången av 2021.

Under 2021 har ett projekt genomförts för att operativt 
kunna hantera derivat med referens till SOFR. Kontrakt som 
refererar till SOFR är mer komplexa att hantera än Liborkon-
trakt i och med att räntesättningar sker dagligen och dessutom 
i efterhand. Detta medför att de bilaterala derivatavtalen inne-
håller större antal teknikaliteter avseende beräkningar och 
betalningsdagar. I och med slutförandet av projektet under 
december 2021 är det säkerställt att bolaget kan hantera den 
nya referensräntan.

Även om Kommuninvest säkerställt förmågan att hantera 
SOFR relaterade kontrakt och därmed hantera ränte- och valu-
tarisker i samband med nya upplåningar i USD finns ett antal 
kontrakt som refererar till USD Libor men med förfall efter refe-
rensräntans upphörande. Dels finns ett mindre antal ränte- och 
valutabasisswappar kopplade till fastränteupplåning och place-
ring i USD. Utestående nominellt belopp uppgår till 7,6 miljar-
der USD ränteswappar och 6,7 miljarder USD valuta swappar. 
Dels finns ett trettiotal strukturerade derivat med  förfall efter 
2023-06-30 där betalbenet refererar till USD Libor 3m. Nomi-
nella beloppet uppgår till knappt 600 miljoner USD. 

I och med dessa utestående kontrakt exponeras Kommunin-
vest för operativa risker vid hanteringen av kontrakten i sam-
band med övergången. Men även om de nominella beloppen är 
stora är antalet kontrakt mycket litet vilket krafitgt reducerar 
omfattningen av den operativa hanteringen av bytet och de 
därmed tillhörande riskerna.

Bytet av referensränta på utestående kontrakt skulle poten-
tiellt kunna innebära intjäningsrisker för Kommuninvest. 
Dessa är hanterade genom att samtliga kontrakt omfattas av 
samma så kallade ”fallback” regler. Kommuninvest och samt-
liga Kommuninvests derivatmotparter har skrivit under ISDAs 
”IBOR Fallbacks Supplement and Protocol” som styr hur refe-
rensräntor som upphör ska hanteras. Därmed täcks samtliga 
utestående valutaswappar med referens till USD Libor 3m av 
ISDA protokollet. Samtliga ränteswappar är clearade i LCH som 
vid övergången kommer följa ISDA protokollet. 

Enligt ISDA protokollet ska referensen till USD Libor 3m 
bytas till SOFR med ett tillägg av en justeringsspread. Juste-

Not 3 forts. 
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Not 3 forts. 

ringsspreaden för USD Libor 3m som ska användas enligt proto-
kollet fastställdes 5 mars 2021 till 26,161 bp.

Brexit
Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Inför utträdet 
enades parterna om en övergångsperiod till och med den 
31 december 2020 som innebar att befintliga regler skulle fort-
sätta gälla medan nya avtal förhandlas. Därmed flyttades 
 risken för ett avtalslöst utträde framåt i tiden.

För Kommuninvest bestod denna risk i att brittiska finan-
siella institut inte skulle kunna agera derivatmotparter vid ett 
avtalslöst utträde. Detta skulle kunna medföra högre koncen-
trationsrisker och sämre priser i derivattransaktioner. Trots att 
ett avtal kunde tecknas sent under 2020 så kvarstår oklarheter 
gällande finanssektorn. Denna risk har hanterats genom att 
godkänna nya enheter inom EU och med dessa förhandlat nya 
avtal. Förberedelser för ett avtalslöst utträde gjordes under 
2020 då nya avtal upprättades med nio av Bolagets prioriterade 
motparter. Förhandlingar med övriga motparter har fortlöpt 
under 2021. Sveriges regering beslutade att förlänga övergångs-
reglerna till och med utgången av 2021 för företag från tredje-
länder som bedriver värdepappersrörelse, vissa motparter har 
valt att tillämpa dessa regler. Ambitionen under 2021 har varit 
att novera (flytta) befintliga affärer som upprättats med finan-
siella institut som, på grund av Brexit, inte kommer kunna 
agera derivatmotparter efter årsslutet. En andel av portföljen 
har noverats under året. De återstående affärerna har inte 
noverats på grund av att vissa motparter avkräver kompensa-
tion för att utföra noveringarna, och andra motparter inte får 
novera på grund av interna regler. 

En annan risk för Kommuninvest har varit att inte längre 
kunna säkra derivat, som omfattas av clearingskyldighet under 
EMIR, via brittiska London Clearing House Limited (LCH). 
I syfte att förhindra risken för avbrott beslutade den europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) initialt att 
LCH ska tillåtas tillhandahålla sina tjänster som clearinghus 
inom EU, även efter ett avtalslöst Brexit, under en övergångs-
period som sträcker sig till och med den 30 juni 2022. Denna 
risk har hanterats genom att godkänna ytterligare ett clearing-
hus, Eurex Clearing AG i Tyskland. Under november annonse-
rade europeiska kommissonen att en ytterligare förlängning av 
det tillfälliga undantaget planeras och att ytter ligare informa-
tion ska publiceras tidigt under 2022.

Bedömningen är att Storbritanniens utträde ur EU inte 
 kommer medföra någon väsentlig påverkan på Kommuninvests 
resultat, ställning, upplysningar, kapitalkrav, kapitalbas eller 
stora exponeringar.

Medlemsansvar
Kommuner och regioner som är medlemmar i Kommun invest 
Ekonomisk förening har ingått ett solidariskt borgensansvar 
för Bolagets samlade förpliktelser. Kommun invests verksamhet 
har förändrats kraftigt sedan Bolaget startade år 1986.

Under år 2010 togs två klarläggande avtal fram utöver det 
grundläggande solidariska borgensansvaret för att tydliggöra 
medlemmarnas ansvar. Det ena är ett garantiavtal som reglerar 
ansvaret för motpartsexponeringar i derivat och ersätter tidi-
gare klausuler i lånehandlingarna. Det andra är ett uppdaterat 
regressavtal som beskriver medlemmarnas inbördes ansvar. 
Avtalen ersätter och förtydligar tidigare ansvar enligt regress-
avtal och reversvillkor. Avtalen har beslutats hos respektive 
medlemskommun under år 2011. Fördelningen av ansvaret 
meddelas respektive medlem två gånger årligen i åtagandebe-
sked, baserat på respektive medlems andel av Kommun invests 
totala utlåning samt respektive medlems andel av det totala 
insatskapitalet i Kommun invest Ekonomisk förening.

Åtagandebeskedet baseras på följande poster i Kommun-
invests balansräkning (mnkr) per 2021-12-31.

I åtagandebeskeden är derivaten upptagna netto per mot-
part, det vill säga fordringar på samma motpart har nettats 
mot skuld gentemot samma motpart. Dessutom har erhållna 
och ställda säkerheter, såsom statspapper, reducerat de derivat 
som ovan upptagits som tillgång respektive skuld. Erhållna 
säkerheter uppgår per 2021-12-31 till 400,8 (668,2) mnkr och 
får enbart användas till att täcka utestående exponeringar. 
Motsvarande lämnade säkerheter för Bolagets skulder avse-
ende derivat uppgår till – (2,0) mnkr. Dessa redovisas i not 26, 
men får inte reduceras i balansräkningen. 

2021

Skulder till kreditinstitut 277,7

Emitterade värdepapper 506 080,1

Summa upplåning 506 357,8

SKULDER, enligt åtagandebesked
Utlånad upplåning1 451 096,7

Ej utlånad upplåning2 55 261,1

Summa upplåning 506 357,8

Derivat, kopplade till utlånad upplåning1 178,2

Övriga skulder2 4 430,2

Summa skuld/åtagande 4 608,4

TILLGÅNGAR, enligt åtagandebesked
Utlåning1, se not 14 460 650,3

Likviditetsreserv2, se not 3, 13, 15 55 261,1

Derivat, kopplade till utlånad upplåning1 147,3

Övriga tillgångar2 2 621,0

Summa tillgångar 518 679,7

1)  Fördelningsgrund: procentsats motsvarande respektive medlems andel av Kommun-
invests totala utlåning.

2)  Fördelningsgrund: procentsats motsvarande respektive medlems andel av det totala 
insatskapitalet i Kommun invest Ekonomisk förening.
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Not 4 Räntenetto

Ränteintäkter 2021 2020

Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden 997,3 1 741,9

varav utlåning 1 003,3 1 671,2

varav räntebärande värdepapper -6,0 70,7

Övriga ränteintäkter 1,0 1,2

Summa 998,3 1 743,1
Varav:  ränteintäkt från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen 716,7 1 197,1

Räntekostnader

Räntekostnader enligt effektivräntemetoden -275,3 –973,0

varav skulder till kreditinstitut -22,0 –26,2

varav emitterade värdepapper -247,3 –942,1

varav utlåning, negativ utlåningsränta -6,0 –4,7

Övriga räntekostnader -42,2 –58,8

Summa -317,5 –1 031,8
Varav:  räntekostnad från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen -344,5 –1 110,4

Räntenetto 680,8 711,3

Kommun invest anser att samtliga intäkter och kostnader är 
hänförliga till det land där Bolaget har sitt säte, Sverige. 

I denna not redovisas intäkter som positivt och kostnader 
som negativt. För mer information om periodens räntenetto, 
se Kommentarer till resultaträkningen på sidan 53.

Not 5 Provisionskostnader

2021 2020

Betalningsförmedlingsprovisioner 8,1 8,4

Värdepappersprovisioner 2,9 3,2

Övriga provisioner 0,4 1,1

Summa 11,4 12,7

Not 6 Nettoresultat av finansiella transaktioner

2021 2020

Realiserat resultat 4,8 –1,7

varav räntebärande värdepapper - –

varav andra finansiella instrument 4,8 –1,7

Orealiserade marknadsvärdesförändringar 43,9 –245,3

Valutakursförändringar -1,1 –0,7

Summa 47,6 –247,7

Kommun invest anser att samtliga intäkter och kostnader är 
hänförliga till det land där Bolaget har sitt säte, Sverige.

Nettovinst/nettoförlust uppdelat  
per värderingskategori 2021 2020

Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen -730,6 210,6

varav obligatorisk -180,8 -7,3

varav verkligt värde option -549,8 217,9

Finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 2,5 0,1

Finansiella skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 748,8 –461,2

varav handel -1 464,6 –68,4

varav verkligt värde option 2 213,4 –392,8

Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde – –

Förändring i verkligt värde på derivat  
som är säkringsinstrument i en säkring  
av verkligt värde -1 666,9 648,8

Förändring i verkligt värde på derivat som är 
säkringsinstrument i en säkring av verkligt 
värde, portfölj 416,0 –34,8

Förändring i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på den säkrade risken 
i säkring av verkligt värde 1 694,7 –645,1

Förändring i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på den säkrade risken 
i säkring av verkligt värde, portfölj -415,8 34,6

Valutakursförändringar -1,1 –0,7

Summa 47,6 –247,7

Resultat (netto)

Nettoresultat på finansiella tillgångar  
som redovisats i övrigt totalresultat – –

Kommun invest har inga tillgångar eller skulder som redo visas i övrigt totalresultat. 
Kommun invest tar inte upp någon egen kreditrisk i de finansiella rapporterna, se not 25.

Nettoresultat för finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde uppgår till 2,5 (0,2) mnkr. I beloppet ingår 
en ränteskillnadsersättning om 2,5 (0,2) mnkr, vilket avser 
 förtidsstängd utlåning. Stängning har i samtliga fall skett på 
kunds initiativ. 
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Not 7 Övriga rörelseintäkter

2021 2020

Realisationsvinst vid avyttring  
av materiella tillgångar – –

Intäkter från avtal med kunder 8,7 8,2

Övriga rörelseintäkter 1,5 3,4

Summa 10,2 11,6

Samtliga intäkter från avtal med kunder avser intäkter från en 
finansförvaltningstjänst, KI-Finans, vilken erbjuds medlemmar 
i Kommuninvest ekonomisk förening. Tjänsten innebär att 
kunderna kan skapa en översikt av sina finansiella positioner. 
Samtliga intäkter härrör från en kundkategori vilken består 
av kommuner eller landsting/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 fastsälls uti-
från Kommuninvests Prislista och utgår från kundkoncernens 
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.

Kommuninvest anser att samtliga intäkter är hänförliga till 
det land där Bolaget har sitt säte, Sverige.

Not 8 Allmänna administrationskostnader

Anges i tkr 2021 2020

Personalkostnader

Löner och arvoden 77 714 74 492

Sociala avgifter 43 564 40 974

  varav arbetsgivaravgifter och löneskuld 
arbetsgivaravgift 24 039 22 692

 varav pensionskostnader 15 820 14 713

  varav särskild löneskatt på 
pensionskostnader 3 705 3 569

Inhyrd personal 10 319 7 461

Utbildningskostnader 2 767 2 698

Övriga personalkostnader 3 033 2 711

Summa personalkostnader 137 397 128 336

Övriga allmänna administrationskostnader

Resekostnader 662 675

IT-kostnader 25 944 24 489

Konsultarvoden 17 971 22 542

Ratingkostnader 2 324 3 009

Marknadsdata 9 080 9 344

Hyror och andra lokalkostnader 6 344 6 116

Årsredovisnings- och delårsrapport 752 616

Resolutionsavgift 23 015 20 879

Övriga kostnader 24 284 24 151

Summa övriga allmänna administrationskostnader 110 376 111 821
Summa 247 773 240 157

Lönepolicy
Bolaget har en lönepolicy av vilken framgår att Kommuninvest 
inte tillämpar rörlig ersättning. Ingen rörlig ersättning har 
 heller utgått till anställda inom Kommuninvest för år 2021. 
Inga engångsersättningar i samband med nyanställningar har 
beviljats, inte heller avgångsvederlag till styrelseledamöter, 
verkställande direktör eller andra ledande befattningshavare. 
Inga enskilda medarbetare erhåller ersättning motsvarande 
1 miljon EUR eller mer per räkenskapsår.

Ersättning till ledande befattningshavare
Ersättning till verkställande direktör har beslutats av styrelsen. 
För år 2021 erhöll verkställande direktör 3 864 (3 443) tkr i 
grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades. Pensionskostnad 
för verkställande direktör uppgick till 1 234 (1 087) 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 mot-
svarande ny inkomst om nytt arbete erhålls. 

Ersättning till vice verkställande direktör har beslutats av 
styrelsen. För år 2021 erhöll vice verkställande direktör 2 223 
(2 181) tkr i grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades. 
Pensions kostnad för vice verkställande direktör uppgick till 
712 (699) 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 motsvarande ny inkomst om nytt arbete erhålls. 

Ersättningsinformation avseende andra ledande befatt-
ningshavare inkluderar ersättning som har erhållits under 
 perioden i verkställande ledningen. Vid årsskiftet uppgick 
andra ledande befattningshavare i bolagsledningen till totalt 
5 (5) personer varav 2 (2) kvinnor och 3 (3) män. För mer 
 information gällande bolagsledningens sammansättning och 
förändringar under året, se sidan 47. 

Ersättning till andra ledande befattningshavare i bolags-
ledningen har beslutats av styrelsen. Den sammanlagda ersätt-
ningen till andra ledande befattningshavare som ingick i verk-
ställande ledning under år 2021 uppgick till 6 836 (6 508) tkr. 
Pensionskostnaderna är täckta genom försäkring. 

Enligt den arbetsordning för styrelsen som fastställdes 
under år 2021 ansvarar styrelsens ordförande för att det utförs 
en oberoende granskning av Bolagets lönepolicy och ersätt-
ningssystem; att bereda styrelsens beslut om dels ersättning till 
den verkställande ledningen, dels ersättning till anställda som 
har det övergripande ansvaret för någon av Bolagets kontroll-
funktioner; samt om åtgärder för att följa upp tillämpningen 
av Bolagets lönepolicy.
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Löner och ersättningar

2021, anges i tkr 
Grundlön /

styrelsearvode
Övriga  

förmåner
Pensions – 

kostnad Summa

Styrelse 2 484 - - 2 484

Verkställande direktör 3 864 116 1 234 5 214

Vice verkställande direktör 2 223 - 712 2 934

Övriga i bolagsledningen 6 836 27 2 482 9 345

Övriga tjänstemän 62 307 194 11 392 73 894

Summa 77 714 337 15 820 93 871

2020, anges i tkr 
Grundlön /

styrelsearvode
Övriga  

förmåner
Pensions – 

kostnad Summa

Styrelse 2 430 – – 2 430

Verkställande direktör 3 443 116 1 087 4 646

Vice verkställande direktör 2 181 – 699 2 880

Övriga i bolagsledningen 6 508 4 2 204 8 716

Övriga tjänstemän 59 930 60 10 723 70 713

Summa 74 492 180 14 713 89 385

Medelantalet anställda 2021 2020

Medelantalet anställda under året 102 103

varav kvinnor 44 39

Revisionsuppdrag
Vid 2020 års årsstämma i Bolaget utsågs, för perioden intill 
slutet av årsstämman 2024, KPMG AB till revisionsbolag. Med 
revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på Kom-
muninvest i Sverige AB:s revisor att utföra samt rådgivning eller 
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan gransk-
ning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
Med begreppet revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 
avses kvalitetsgranskningstjänster, till exempel granskning 
som utmynnar i rapport eller intyg som är avsett även för andra 
än uppdragsgivaren. Med övriga tjänster avses sådant som inte 
är hänförligt till någon av ovanstående punkter.

Arvode och kostnadsersättning till revisorer,  
KPMG AB 2021 2020

Revisionsuppdrag 1 869 1 304

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget 608 659

Övriga tjänster – 77

Leasing 
Den 1 januari 2019 trädde IFRS 16 Leasingavtal i kraft och 
ersatte IAS 17 Leasingavtal. I RFR 2 finns valet att, i juridisk 
person, inte tillämpa IFRS 16 utan istället tillämpa reglerna för 
redovisning av leasing som finns i RFR 2. Bolaget har valt 
möjlig heten i RFR2 att inte tillämpa IFRS 16. 

I tabellerna nedan framgår framtida leasingavgifter enligt 
RFR 2 samt periodens leasingkostnader för 2021. Omfatt-
ningen av leasingaktiviteter är oförändrat mot tidigare år. 
Ingen uppdelning har gjorts utifrån villkoren i leasingavtalen 
då leasingaktiviteten är en så pass immateriell del av Kommun-
invests verksamhet. Huvuddelen av kostnaderna hänförs till 
Bolagets hyra av kontorslokaler från dotterbolaget Kommun-
invest Fastighets AB. 

Framtida leasingavgifter 

Inom 1 år 5 495

3–5 år 4 990

Över 5 år –

Summa 10 485
 
Periodens leasingkostnader 2021 2020

Leasingkostnader 6 305 6 087

varav variabla leasingavgifter – –

Not 8 forts. 

Ersättning till styrelse 
Styrelsen bestod i slutet av året av 7 (8) ledamöter inklusive 
arbetstagarrepresentanter, varav 4 (4) kvinnor. Ellen Bramness 
Arvidsson är ordförande i styrelsen. Stämman år 2021 beslu-
tade att styrelsens arvoden skulle vara ett fast arvode om 600 
(600) tkr till ordförande och ett fast arvode om 330 (330) tkr till 
ledamöter. Inget arvode utgick till arbetstagarrepresentanterna.

Kommuninvest har inte några pensionsutfästelser eller 
några särskilda uppsägningsvillkor för styrelsen.

Anges i tkr 2021 2020

Ellen Bramness Arvidsson (ordf) 600 585

Lars Heikensten 330 321

Erik Langby 330 321

Kristina Sundin Jonsson 330 321

Catrina Ingelstam 330 234

Mats Filipsson, tillträtt april 2021 234 –

Anette Henriksson, tillträtt april 2021 234 –

Kurt Eliasson, avgått april 2021 96 321

Anna von Knorring, avgått oktober 2020 – 239

Johan Törngren, avgått april 2020 – 88

Mattias Bokenblom, arbetstagarrepresentant – –

Kristin Ekblad, arbetstagarepresentant – –

Summa 2 484 2 430
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Not 9 Övriga rörelsekostnader

2021 2020

Försäkringskostnader 1,3 1,3

Kommunikation och information 1,4 2,6

Övriga rörelsekostnader 0,1 0,0

Summa 2,8 3,9

Not 10 Kreditförluster, netto

2021 2020

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 0,6 –0,7

Belåningsbara statsskuldförbindelser 0,7 –0,3

Utlåning till kreditinstitut 0,3 0,2

Utlåning 4,8 11,9

Obligationer och räntebärande värdepapper -0,1 0,0

Poster utanför balansräkningen 0,0 0,0

Summa 6,3 11,1

I enlighet med IFRS 9 redovisar Kommuninvest förväntade 
kredit förluster, Kommuninvest har inte haft några realiserade 
kreditförluster. För information om beräkningsmodell, reser-
veringar och rörelser av kreditförluster se not 3. 

Not 11 Skatter

Redovisat i resultaträkningen 2021 2020

Aktuell skattekostnad 100,5 48,3

Justering av skatt hänförlig till tidigare år – –

Totalt redovisad skattekostnad 100,5 48,3

Avstämning av effektiv skatt 2021 2020

Resultat före skatt 476,1 228,0

Skatt enligt gällande skattesats 20,6% 98,1 21,4% 48,8

Ej avdragsgilla kostnader/
Ej skattepliktiga intäkter 0,5% 2,4 –0,2% –0,5

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0% – 0,0% –

Redovisad effektiv skatt 21,1% 100,5 21,2% 48,3

Skatteposter som redovisats direkt mot  
eget kapital 2021 2020

Aktuell skatt i lämnade koncernbidrag 100,5 48,3

Summa som redovisats direkt mot  
eget kapital 100,5 48,3

Not 12 Förslag till vinstdisposition

2021

Styrelsen förelår att:

Årets vinst 375,6

Balanserat resultat 229,5

Totalt 605,1
Disponeras på följande sätt:

Balanseras i ny räkning 605,1

För mer information se sidan 36.

Not 13 Belåningsbara statsskuldförbindelser

2021 2020

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser

– svenska staten 29 072,1 1 652,0 30 724,1 30 724,0 25 198,4 2 836,8 28 035,2 28 036,4

– utländska stater - - - – – – –

Summa 29 072,1 1 652,0 30 724,1 30 724,0 25 198,4 2 836,8 28 035,2 28 036,4

Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden 2,1 6,0

Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden 0,0 –0,6

Summa 2,1 5,4
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Not 14 Utlåning

2021 2020

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Utlåning 

– kommuner och regioner 161 346,7 51 098,5 212 445,2 212 531,6 155 571,9 49 169,4 204 741,2 205 327,2

– bostadsföretag med kommunal borgen 121 586,0 35 926,6 157 512,6 157 421,7 115 177,3 38 232,3 153 409,7 153 689,1

– övriga företag med kommunal borgen 68 816,3 21 876,2 90 692,4 90 509,4 64 990,5 22 647,4 87 637,9 87 700,8

Summa 351 749,0 108 901,3 460 650,3 460 462,7 335 739,7 110 049,0 445 788,8 446 717,1

Med utlåning avses utlåning till kommuner, regioner samt kommun- och regionsägda företag.  

Not 15  Obligationer och andra räntebärande  värdepapper

2021 2020

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper

– svenska bostadsinstitut - - - - – – – –

– övriga svenska emittenter 3 005,00 1 241,8 4 246,8 4 246,8 3 013,7 1 215,4 4 229,1 4 224,4

– övriga utländska emittenter 3 532,0 7 751,0 11 283,0 11 286,0 5 023,1 4 570,7 9 593,8 9 591,9

Summa 6 537,0 8 992,8 15 529,8 15 532,8 8 036,8 5 786,1 13 822,9 13 816,3

Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden 99,7 185,1

Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden -11,7 0,0

Summa 88,0 185,1

Not 16 Aktier och andelar i dotterföretag

Kommun invest Fastighets AB, ägd andel 100 procent.
Org nr: 556464-5629, Örebro.

2021 2020

Antal aktier: 1 000 st 42,0 42,0

Summa 42,0 42,0

Kommun invest Fastighets AB hade 2021-12-31 en balans-
omslutning om 45,9 (46,2) mnkr, eget kapital om 42,0 (42,0) 
mnkr och ett resultat om 0,0 (–0,3) mnkr.
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Not 17 Derivat och säkringsredovisning

Kommuninvests upplåning sker i flera olika valutor och med 
både fast och rörlig ränta. Kommuninvests 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 Kommuninvests upplånings och 
utlånings 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 upplåning eller utlåning. Som säkringsinstrument 
används enbart plain-vanilla derivat i form av ränte- och 
valuta swappar. 

Säkringsrelationer
Kommuninvest använder sig vid säkringsredovisning av två 
olika sorters säkringsrelationer, säkring av ränterisk och säk-
ring av ränte- och valutarisk. Från och med 2019 tillämpar 
Kommuninvest både transaktionsmatchade säkringar och säk-
ring på portföljnivå. Tidigare har enbart transaktionsbaserade 
säkringsrelationer tillämpats. 

Vid transaktionsmatchad säkring stämmer alltid de kritiska 
villkoren, valuta, förfallodag, datum för fasträntebetalning-
arna samt totalt nominellt belopp, i säkringsinstrumentet och 
den säkrade posten. Därmed förväntar sig Kommuninvest att 
källor till ineffektivitet under säkringsrelationens löptid enbart 
består av värdeförändring på säkringsinstrumentets rörliga ben 
samt i förekommande fall förändring i valutabasisspread.

Portföljsäkring görs på viss fastränteutlåning för säkring av 
ränterisk baserat på lånens förfallodag. Som säkrings- instru-
ment används ränteswappar med villkor som överensstämmer 
med den säkrade posten.

Säkring av ränterisk
Ränterisk uppkommer när Kommuninvest lånar upp respektive 
lånar ut pengar till fast ränta. Då upplåning respektive ut- 
låningen ej sker samtidigt säkras dessa affärer med ett eller 
flera derivatinstrument. Kommuninvests mål med dessa säk-
ringar är att minska risken för förändringar gällande upplå-
nings- eller utlåningstransaktionens verkliga värde orsakat av 
förändringar i benchmarkräntan. Kommuninvest identifierar 
denna benchmarkränterisk som den riskkomponent som säk-
ras inom upp- respektive utlåningen.

Vid transaktionsmatchad säkring utgörs den säkrade posten 
av en fastränteupplåning eller -utlåning och vid portföljsäkring 
utgörs säkrad post av ett säkrat belopp. Säkringsinstrumentet 
utgörs av en eller flera ränteswappar. Ränteswapparna ska vara 
i samma valuta och med samma förfallodag samt ha totalt 
nominellt belopp som den säkrade posten.

Säkring av ränte- och valutarisk
Ränte- och valutarisk uppstår när Kommuninvest lånar upp 
pengar i utländsk valuta till fast ränta. Då Kommuninvests 
utlåning är i svenska kronor används derivatkontrakt för att 
växla dessa pengar till svenska kronor vilket innebär att dessa 
upplåningar säkras på transaktionsnivå med ett eller flera deri-
vat. Kommuninvests mål med dessa säkringar är att minska 
 risken för förändringar i upplåningens verkliga värde orsakat 
av förändringar i aktuell benchmarkränta samt valutakurs. 
Kommuninvest identifierar denna benchmarkränte- och 
valuta risk som de riskkomponenter som säkras inom upplå-
ningen.

I dessa fall utgörs den säkrade posten av en fastränteupp- 
låning i utländsk valuta. Säkringsinstrumenten utgörs av en 
eller flera valutaswappar där säkringen slutar i rörliga SEK- 
flöden. Valutaswapparna ska utgå från samma valuta, förfallo-
dag, datum för fasträntebetalningarna samt totalt nominellt 
belopp som den säkrade posten.

Effektivitetstestning
Kommuninvest genomför en prospektiv granskning initialt när 
säkringsrelation skall inledas och därefter retrospektiva tester 
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. 
Kommuninvest har inga säkringsrelationer som har avbrutits 
i förtid. 

Säkringsredovisning och osäkerhet till följd  
av referensräntereformen
Reformen av nya referensräntor har en immateriell effekt på 
Kommuninvests resultat och ställning då Kommuninvest har 
mycket få säkringar kopplade till osäkerhet i utländsk IBOR. 

Kommuninvest har tre säkringsrelationer kopplade till LIBR 
3 m som sträcker sig bortom utgången av 2021, nominellt 
belopp uppgår till 2 mdkr. Dessa förfaller under 2022 och 
Kommuninvest ingår inte några nya sådana säkringsrelationer. 

Kommuninvest ingår säkringsredovisning kopplat till Stibor 
3 m, där nominellt belopp uppgår till knappt 588,7 mdkr. Det 
är i dagsläget inte fastställt hur Stibor kommer att påverkas av 
referensräntereformen. Den nya referensräntan SWESTR kom-
mer att verka parallellt med Stibor. 
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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 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Derivat i säkringsrelation

Derivat i säkring av 
ränterisk 69 230,3 358 878,9 64 792,6 492 901,8 448 843,2 243,6 566,7 -228,5 -454,5 -1 606,8 702,5

Derivat i säkring av 
ränterisk, portfölj - 28 275,0 2 660,0 30 935,0 16 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 416,0 -34,8

Derivat i säkring av  
ränte- och valutarisk 1 581,5 - - 1 581,5 2 357,8 - 169,4 -46,2 -59,1 -60,2 -52,7

Summa 70 811,8 387 153,9 67 452,6 525 418,3 467 456,0 243,6 736,1 -274,7 -513,6 -1 251,0 615,0
Genomsnittlig ränta 0,13% 0,10% 0,27%

Derivat ej i säkringsrelation

Ränterelaterade 98 638,4 118 703,7 1 432,5 218 774,6 239 009,5 0,3 0,1 -74,8 -194,5

Valutarelaterade 94 318,5 69 533,6 272,1 164 124,2 201 799,8 5 485,3 1 342,1 -3 136,5 -18 020,6

Övriga 20,6 5 146,2 - 5 166,8 6 779,1 0,1 351,0 -365,3 -249,0

Summa 192 977,5 193 383,5 1 704,6 388 065,6 447 588,4 5 485,7 1 693,2 -3 576,6 -18 464,1

Totalt 263 789,3 580 537,4 69 157,2 913 483,9 915 044,4 5 729,3 2 429,3 -3 851,3 -18 977,7

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

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Utlåning i en säkring av 
ränterisk 155 092,0 145 286,9 -560,3 1 895,5 -2 455,8 1 026,0

Placering i en säkring av 
ränterisk 5 899,5 7 389,9 0,3 8,8 -8,5 8,8

Upplåning i en säkring av 
ränterisk 331 190,9 299 897,0 -1 701,6 2 397,7 4 099,3 -1 740,4

Upplåning i en säkring av 
ränte- och valutarisk 1 535,9 2 468,0 33,4 92,8 59,4 60,6

Säkrad post, portfölj 30 935,0 16 255,0 -381,8 33,9 -415,7 34,6

Summa 191 926,5 168 931,8 -941,8 1 938,2 332 726,8 302 365,0 -1 668,2 2 490,5 1 278,7 -610,4
 

Total säkringsineffektivitet 2021 2020

Säkring av ränterisk

Derivat -1 606,8 702,5

Upplåning 4 099,3 –1 740,4

Utlåning -2 455,8 1 026,0

Placering -8,5 8,8

Portfölj 0,3 –0,2

Summa 28,5 –3,3
Säkring av ränte- och valutarisk

Derivat -60,2 –52,7

Upplåning 59,4 60,6

Summa -0,8 7,9

All ineffektivitet redovisas i nettoresultat av finansiella  
transaktioner.

Not 17 forts. 
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Not 18 Immateriella tillgångar

2021 2020

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 52,1 44,1

Årets investeringar 0,4 10,3

Avyttringar och utrangeringar -16,1 –2,3

Utgående anskaffningsvärde 36,4 52,1

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -21,4 –22,7

Årets avskrivningar -6,4 –0,7

Avyttringar och utrangeringar 16,1 2,0

Utgående avskrivningar -11,7 -21,4
Planenligt restvärde vid periodens slut 24,7 30,7

Kommun invests immateriella tillgångar består av egna  
upparbetade affärssystem. Posten avyttringar och utrange-
ringar avser utrangering av en licens. 

Not 19 Materiella tillgångar

2021 2020

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 26,1 24,1

Årets investeringar 1,7 2,0

Utgående anskaffningsvärde 27,8 26,1

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -19,3 –17,0

Årets avskrivningar -2,5 –2,3

Utgående avskrivningar -21,8 –19,3
Planenligt restvärde vid periodens slut 6,0 6,8

I materiella tillgångar ingår främst IT-utrustning och kontors-
inventarier.

Not 20 Övriga tillgångar

2021 2020

Fordran dotterbolag 2,1 1,9

Ställd marginalsäkerhet 2 414,4 16 460,3

Övriga tillgångar 11,5 12,3

Summa 2 428,0 16 474,5

Fordran på dotterbolag avser koncernbidrag. 
Kommuninvest ställer sedan 2016 säkerheter för derivat 

clearade hos central clearingmotpart, vilka nettas per motpart 
och valuta i balansräkningen, se vidare not 26. Sedan 2017 
ställer Kommuninvest kontantsäkerheter för derivat som ej har 
clearats hos central motpart, för vilka kvittningsrätt ej före- 
ligger. Dessa tas därmed upp till fullo i balansräkningen.

Not 21 Övriga skulder

2021 2020

Skuld till moderförening 488,0 276,9

Erhållen marginalsäkerhet 3 503,3 94,3

Övriga skulder 13,7 11,1

Summa 4 005,0 382,3

Skuld till Kommuninvest ekonomisk förening avser koncernbi-
drag. Kommuninvest erhåller sedan 2016 säkerheter för derivat 
clearade hos en central motpart, vilka nettas per motpart och 
valuta i balansräkningen, se vidare not 26. Sedan 2017 erhåller 
Kommuninvest kontantsäkerheter för derivat som ej har clea-
rats hos central motpart, för vilka kvittningsrätt ej föreligger 
och därmed tas upp till fullo i balansräkningen.

Not 22  Avsättningar

2021 2020

Reserveringar gällande åtaganden utanför 
balansräkningen 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0

I posten ingår reserveringar avseende förväntade kreditför-
luster på åtaganden utanför balansräkningen. För mer infor-
mation om åtaganden utanför balansräkningen se not 23.

Not 23  Ställda säkerheter, eventual-
förpliktelser och åtaganden

Ställda säkerheter 2021 2020

I form av ställda säkerheter för egna  
skulder och avsättningar

Deponerat hos Riksbanken

– statspapper - 334,6

– statligt relaterade värdepapper 8 521,8 8 220,6

Ställda säkerheter för derivatkontrakt

– kontantsäkerheter enligt säkerhetsavtal  
för derivatkontra 1 601,7 16 296,9

– värdepapper enligt säkerhetsavtal för 
derivatkontrakt 1 650,0 2 507,5

Summa ställda säkerheter 11 773,5 27 359,6

Eventualförpliktelser Inga Inga

Beviljade, ej utbetalda lån 278,7 1 859,1

Utställda lånelöften 239,1 355,3

Redovisat värde för skulder och avsättningar där pant ställts 
uppgick till 0,0 (2,0) mnkr. Värdepapper deponerade hos Riks-
banken är ett krav då Kommun invest är medlem i Riks bankens 
system för överföring av kontoförda pengar, RIX, och är en för-
utsättning för kortfristig likviditetshantering via RIX. 
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Not 24 Närståenderelationer

Kommuninvest har under år 2021 haft närståenderelation med Kommuninvest ekonomisk förening (moderbolag) och Kommun- 
invest Fastighets AB (dotterbolag). 

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 Ekonomisk förening 2021  396  14  -  152  488 005 

Kommun invest Ekonomisk förening 2020  1 515  -  -  269  276 890 

Kommun invest Fastighets AB 2021  341  4 442  -  2 100  - 

Kommun invest Fastighets AB 2020  609  4 390  -  2 202  - 

 
Närståenderelationen gentemot Kommuninvest Fastighets AB avser transaktioner rörande Kommuninvests lokal, vilken ägs av
Kommuninvest Fastighets AB, samt koncernbidrag. Skuld till Kommuninvest ekonomisk förening avser koncernbidrag.

Not 25 Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella instrument fördelade på värderingskategori

2021
Upplupet 

anskaffningsvärde Verkligt värde via resultaträkningen
Redovisat  

värde
Verkligt  

värde

Handel Obligatorisk
Verkligt värde 

option
Derivat som används 

i säkringsredovisning

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker 7 672,5 - - - - 7 672,5 7 672,5

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 29 072,1 - - 1 652,0 - 30 724,1 30 724,1

Utlåning till kreditinstitut 1 334,7 - - - - 1 334,7 1 334,7

Utlåning 351 749,0 - - 108 901,3 - 460 650,3 460 462,7

Värdeförändring på räntesäkrade 
poster i portföljsäkring - -  - - - -

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 6 537,0 - - 8 992,8 - 15 529,8 15 532,8

Derivat - - 5 485,7 - 243,6 5 729,3 5 729,3

Övriga finansiella tillgångar 2 417,7 - - - - 2 417,7 2 417,7

Summa 398 783,0 - 5 485,7 119 546,1 243,6 524 058,4 523 873,8

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut1 277,7 - - - - 277,7 277,7

Emitterade värdepapper1 349 319,4 - - 156 760,7 - 506 080,1 507 840,9

Derivat - 3 576,7 - - 274,7 3 851,4 3 851,4

Värdeförändring på räntesäkrade 
poster i portföljsäkring 381,8 - - - - 381,8 381,8

Övriga finansiella skulder 4 002,4 - - - - 4 002,4 4 002,4

Summa 353 981,3 3 576,7 - 156 760,7 274,7 514 593,4 516 354,2

1) Upplåningens nominella belopp, det vill säga det belopp som ska införfrias påförfallodagen uppgår till 509 910,9 (496 443,1) mnkr.

FINANSIELLA RAPPORTER

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

99 ( 858 )



Finansiella instrument fördelade på värderingskategori

2020
Upplupet 

anskaffningsvärde Verkligt värde via resultaträkningen
Redovisat  

värde
Verkligt  

värde

Handel Obligatorisk
Verkligt värde 

option
Derivat som används 

i säkringsredovisning

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker 18 931,2 – – – – 18 931,2 18 931,2

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 25 198,4 – – 2 836,8 – 28 035,2 28 036,4

Utlåning till kreditinstitut 1 669,6 – – – – 1 669,6 1 669,6

Utlåning 335 739,7 – – 110 049,0 – 445 788,7 446 717,1

Värdeförändring på räntesäkrade 
poster i portföljsäkring 33,9 – – – – 33,9 33,9

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 8 036,8 – – 5 786,1 – 13 822,9 13 816,4

Derivat – – 1 693,2 – 736,2 2 429,4 2 429,4

Övriga finansiella tillgångar 16 464,2 – – – – 16 464,2 16 464,2

Summa 406 073,8 – 1 693,2 118 671,9 736,2 527 175,1 528 098,2

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut1 379,7 – – 567,3 – 947,0 947,0

Emitterade värdepapper1 349 899,6 – – 148 406,3 – 498 305,9 499 820,2

Derivat – 18 464,0 – – 513,6 18 977,6 18 977,6

Värdeförändring på räntesäkrade 
poster i portföljsäkring – – – – – – –

Övriga finansiella skulder 379,6 – – – – 379,6 379,6

Summa 350 658,9 18 464,0 – 148 973,6 513,6 518 610,1 520 124,4

1) Upplåningens nominella belopp, det vill säga det belopp som ska införfrias påförfallodagen uppgår till 496 443,1 (451 880,3) mnkr.

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.
Nivå 2:  värdering sker utifrån direkt eller indirekt observerbar 

marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3:  värdering sker utifrån icke-observerbar marknads -

data, med betydande inslag av egna och externa 
 upp skattningar.

En del av de finansiella instrumenten i Kommuninvests 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 Kommuninvests skuldportfölj har indata som inte är 
observerbara i marknaden eller egna bedömningar väsentlig 
effekt på värderingen och dessa instrument klassificeras där-
igenom 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 
sekundär marknadsspreadar på liknande emissioner utgivna av 
Kommuninvest. För upplåningar i andra valutor än SEK, EUR 
och USD sätts aktuell upplåningsmarginal till upplåningsmargi-
nalen i USD med tillägg för valutabasisspreaden 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 upplåningar som värderas baserat på 
diskonterade framtida kassaflöden klassificeras i nivå 2, för-
utom de upplåningar där förväntade framtida kassa flöden 
beror på betydande icke-observerbar marknadsdata, vilka 
klassificeras i nivå 3. Medlemmarnas borgensförbindelse påver-
kar värderingen av upplåningen genom att borgens förbindelsen 
beaktas av marknadsaktörer och där igenom påverkar noterade 
marknadspriser och aktuella upp låningsmarginaler.
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 transaktions-
matchande swappar till upplåningar som klassificeras i nivå 3. 
Diskonteringsräntan har satts till den aktuella noterade 

Not 25 forts. 
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swapräntan i respektive valuta. För valutaswappar har diskon-
teringsräntan justerats med aktuella basisswapspreadar.

Kreditvärdighetsjustering för derivat, CVA, är marknadsvär-
det på den förväntade förlusten av motpartsrisker för derivat. 
I värderingen tas hänsyn till de riskreducerande åtgärder som 
Kommuninvest vidtagit, såsom nettningsavtal (ISDA avtal) 
samt avtal om säkerhetsutbyte (CSA avtal). Nettningsavtal och 
säkerhetsutbyten reducerar den förväntade exponeringen vid 
en motparts fallissemang. För den del av Kommuninvests 
derivat kontrakt som clearas hos central clearingmotpart ställs 
dessutom initiala marginalsäkerheter, vilket innebär ännu ett 
steg i att reducera motpartsrisken. För dessa derivatkontrakt 
beräknas inte CVA. För derivatkontrakt som inte clearas hos 
central clearingmotpart beräknas och bokförs CVA.

Skuldvärdesjustering för derivat, DVA, motsvarar den kredit-
värdighetsjustering Kommuninvests derivatmotparter har 
genom sin exponering mot Kommuninvest. Genom den solida-
riska borgen och medlemmarnas höga kreditvärdighet utgör 
skuldvärdesjusteringen ett immateriellt belopp.

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
Kommuninvest har använt de värderingstekniker som bäst 
bedömts spegla värdet på Bolagets tillgångar och skulder. För-
ändringar i underliggande marknadsdata skulle kunna inne-
bära 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 förluster då 
befintliga affärer blir mindre värda. Kommuninvest har enbart 
en marginell exponering mot swapräntor och eftersom 
Kommun invest säkrar övriga marknadsrisker är det föränd-
ringar i upp- och utlåningsmarginaler, basisswapspreadar, 
samt kredit spreadar 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 –195 (–191) 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 +224 
(+224) mnkr. En parallellförskjutning av utlånings- och upp-
låningspriset, i förhållande till swapräntor, uppåt respektive 
nedåt med 10 bp skulle innebära en resultatförändring med 
+/– 29 (+/– 33) mnkr. En förskjutning av värderingskurvan 
uppåt  respektive nedåt med 10 bp för de finansiella instrument 
som värderas enligt nivå 3 skulle innebära en resultatföränd-
ring med +/– 17 (+/– 18) mnkr.

Samtliga förändringar ovan avser 2021-12-31 (jämförelse-
talen avser 2020-12-31) och är exklusive skatteeffekt. Påverkan 
på eget kapital sker med hänsyn till skatteeffekten. Alla mark-
nadsvärdeseffekter är orealiserade och eftersom Kommun-
invest har för avsikt att hålla tillgångarna och skulderna till 
förfall innebär detta att dessa värden normalt sett inte realise-
ras. Undantagsfall är återköp av upplåningar eller utlåningar, 
som alltid sker på initiativ av investerare respektive kunder, 
vilka leder till att marknadsvärden realiseras.

Osäkerhet i värderingen på grund av ej observerbar indata
Indata som inte är observerbar i marknaden utgörs av kor-
relationer 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 
Kommuninvests upplåningsmarginaler för denna typ av upp-
låning förändras. Hur stor förändringen blir beror på den för-
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.

Kommuninvest har beräknat durationen till 1,5 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 3,4 år. Detta skulle ha en 
resultatpåverkan i intervallet 0,4 till –2,6 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 
nedgradering av Bolagets rating, eller en betydande förändring 
av medlemmarnas borgensförbindelse som skulle minska med-
lemmarnas kollektiva ansvar för Bolagets åtaganden. Inga 
sådana händelser eller förändringar har inträffat varför samt-
liga variationer i upplåningsmarginaler och därav uppkomna 
värdeförändringar på upplåningar anses bero på generella för-
ändringar i marknadspriset på kredit- och likviditetsrisk och 
inte från förändring i Kommuninvests egen kreditrisk.

Kreditrisken i utlåningen anses vara densamma som Kom-
muninvests 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
Värderingsmodellerna är oförändrade sedan förra årsskiftet. 
Detta innebär även att inga förändringar av värderings-
modeller har föranletts av krisen kopplad till coronaviruset. 

För tidigare förändringar se Kommuninvests årsredovisning 
2020, not 25.

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 värderings-
processen inklusive värderingsmodellerna. Avdelningen Risk 
och Kontroll är ansvarig för att säkerställa en oberoende 
 kontroll av kvaliteten i värderingsmodeller och marknadsdata 
som används vid värderingen.

Not 25 forts. 
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Finansiella instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen

2021 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 0,0 1 652,0 0,0 1 652,0

Utlåning 0,0 108 901,3 0,0 108 901,3

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper 5 941,8 3 051,1 0,0 8 992,9

Derivat 0,0 5 638,2 91,1 5 729,3

Summa 5 941,8 119 242,6 91,1 125 275,5

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut 0,0 0,0 0,0 0,0

Emitterade värdepapper 112 586,9 39 024,2 5 149,7 156 760,8

Derivat 0,0 3 284,2 567,2 3 851,4

Summa 112 586,9 42 308,4 5 716,9 160 612,2

2020 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 2 836,8 – 2 836,8

Utlåning – 110 049,0 – 110 049,0

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper 2 632,3 3 153,7 – 5 786,0

Derivat – 1 944,3 485,0 2 429,3

Summa 2 632,3 117 983,8 485,0 121 101,1

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 567,3 – 567,3

Emitterade värdepapper 122 672,4 18 069,4 7 664,5 148 406,3

Derivat – 18 587,7 389,9 18 977,6

Summa 122 672,4 37 224,4 8 054,4 167 951,2

Överföring mellan nivåer på instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen

Redovisat värde
2021-12-31

Redovisat värde
2020-12-31

Tillgångar
Till nivå 1 från nivå 2 – –

Till nivå 2 från nivå 1 – 585,2

Skulder
Till nivå 1 från nivå 2 – –

Till nivå 2 från nivå 1 31 929,0 8 284,9

Kommuninvest 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. Indikatorerna visar antalet observationer och deras 
standardavvikelse för obligationspriser samt specifikt antal 

exekverbara prisnoteringar. Överföringen till nivå 2 från nivå 1 
under perioden om 31 929,0 mnkr beror på att ovan indikatorer 
för berörda instrument inte längre påvisar en aktiv marknad 
enligt nivå 1, utan värderingen sker enligt nivå 2. Överföring-
arna anses ha skett 2021-12-31 respektive 2020-12-31 för före-
gående period.

Not 25 forts. 
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Not 25 forts. 

Verkligt värde på finansiella instrument ej redovisade till verkligt värde i balansräkningen

2021 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa  

verkligt värde
Redovisat  

värde

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker - 7 672,5 - 7 672,5 7 672,5

Belåningsbara statsskuldförbindelser - 29 072,1 - 29 072,1 29 072,1

Utlåning till kreditinstitut - 1 334,7 - 1 334,7 1 334,7

Utlåning - 351 561,5 - 351 561,5 351 749,0

Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkring - - - - -

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 691,0 5 849,0 - 6 540,0 6 537,0

Övriga tillgångar - 2 417,7 - 2 417,7 2 417,7

Summa 691,0 397 907,5 - 398 598,5 398 783,0

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut - 277,6 - 277,6 277,7

Emitterade värdepapper - 351 080,2 - 351 080,2 349 319,4

Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkring - 381,8 - 381,8 381,8

Övriga skulder - 4 002,4 - 4 002,4 4 002,4

Summa - 355 742,0 - 355 742,0 353 981,3

2020 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa  

verkligt värde
Redovisat  

värde

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker – 18 931,2 – 18 931,2 18 931,2

Belåningsbara statsskuldförbindelser – 25 199,7 – 25 199,7 25 198,4

Utlåning till kreditinstitut – 1 669,6 – 1 669,6 1 669,6

Utlåning – 336 668,0 – 336 668,0 335 739,7

Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkring – 33,9 – 33,9 33,9

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 3 673,0 4 357,3 – 8 030,3 8 036,8

Övriga tillgångar – 16 464,2 – 16 464,2 16 464,2

Summa 3 673,0 403 323,9 – 406 996,9 406 073,8

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 379,7 – 379,7 379,9

Emitterade värdepapper – 351 413,9 – 351 413,9 349 899,6

Övriga skulder – 379,6 – 379,6 379,6

Summa – 352 173,2 – 352 173,2 350 659,1

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). 
Värdeförändring i nivå 3 följs upp löpande under perioden.

Derivat  
tillgångar

Derivat  
skulder 

Emitterade 
värdepapper Totalt

Öppningsbalans 2021-01-01 485,1 -389,9 -7 664,4 -7 569,2
Redovisade vinster och förluster:

–  redovisat i resultaträkningen (nettoresultat av finansiella transaktioner) -393,9 -177,3 569,0 -2,2

Upptagna lån/Emissioner -4 993,4 -4 993,4

Årets förfall 6 939,3 6 939,3

Utgående balans 2021-12-31 91,2 -567,2 -5 149,5 -5 625,5
Vinster och förluster redovisade i resultat räkningen  
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar som  
ingår i den utgående balansen 2021-12-31 7,6 -213,1 202,1 -3,4

Öppningsbalans 2020-01-01 184,8 –489,0 –6 731,5 –7 035,7
Redovisade vinster och förluster:

–  redovisat i resultaträkningen (nettoresultat av finansiella transaktioner) 300,3 99,1 –386,4 13,0

Upptagna lån/Emissioner 6 173,7 6 173,7

Årets förfall –6 720,2 –6 720,2

Utgående balans 2020-12-31 485,1 –389,9 –7 664,4 –7 569,2
Vinster och förluster redovisade i resultat räkningen  
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar som  
ingår i den utgående balansen 2020-12-31 135,9 –166,9 31,9 0,9

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.
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Not 26 Information om finansiella tillgångar och skulder som är föremål för kvittning

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

2021

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 10 251,1 -4 521,8 5 729,3 -2 104,0 -400,8 -3 077,2 147,3
Repor - - -

Skulder
Derivat -6 929,0 3 077,6 -3 851,4 2 104,0 - 1 569,2 -178,2
Repor -277,6 -277,6 277,6 0,0
Totalt 3 044,5 -1 444,2 1 600,3 0,0 -123,2 -1 508,0 -30,9

Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2020

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 10 000,3 –7 570,9 2 429,4 –1 134,8 –668,2 –77,2 549,2
Repor 379,7 379,7 –379,5 0,2

Skulder
Derivat –21 357,8 2 380,2 –18 977,6 1 134,8 2,0 16 292,8 –1 548,0
Repor -379,7 -379,7 379,7 –
Totalt -11 357,5 -5 190,7 -16 548,2 - -666,0 16 215,6 -998,6

1) I det kvittade beloppet för derivatskulder ingår kontantsäkerheter om 1 444,2 (5 190,7) mnkr.

Not 27 Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapport periodens 
utgång.
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Fem år i sammandrag
Nyckeltal 2016–2020, mnkr 2021 2020 2019 2018 2017

Kapital

Kärnprimärkapitalrelation (%) 397,1 302,5 126,8 188,4 212,4

Primärkapitalrelation (%) 397,1 302,5 126,8 188,4 212,4

Totalkapitalrelation (%) 397,1 302,5 126,8 188,4 212,4

Bruttosoliditetsgrad (%) 15,4 10,6 12,3 11,3 14,1

Resultat

Operativt resultat 425,9 462,2 573,4 612,4 697,8

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift/
stabilitetsavgift i % av utlåning 1 0,051 0,051 0,054 0,057 0,065

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift/
stabilitetsavgift i % av balansomslutning 1 0,045 0,043 0,047 0,049 0,057

Avkastning på tillgångar (%) 0,072 0,034 0,065 0,140 0,245

K/I tal 0,376 0,342 0,295 0,304 0,304

Övriga uppgifter

Antal anställda vid årets utgång 102 97 93 92 96

Resultaträkning 1 januari–31 december, mnkr 2021 2020 2019 2018 2017

Räntenetto 680,8 711,3 827,5 885,5 881,3

Erhållna utdelningar 2,1 1,9 2,4 2,1 1,8

Provisionskostnader -11,4 –12,7 –11,3 –8,2 –7,3

Nettoresultat av finansiella transaktioner 47,6 –247,7 –201,5 161,4 512,0

Övriga rörelseintäkter 10,2 11,6 9,3 7,8 5,3

Summa rörelseintäkter 729,3 464,4 626,4 1 048,6 1 393,1
Summa kostnader -259,5 –247,5 –246,9 –271,8 –269,3
Resultat före kreditförluster 469,8 216,9 379,5 776,8 1 123,8
Kreditförluster, netto 6,3 11,1 12,6 –24,3 –

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar - – – – –

Rörelseresultat 476,1 228,0 392,1 752,5 1 123,8
Skatt -100,5 –48,3 –84,2 –166,4 –247,8

Årets resultat 375,6 179,7 307,9 586,1 876,0

Balansräkningssammandrag per den 31 december, mnkr 2021 2020 2019 2018 2017

Kassa och tillgodohavanden hos centralbank 7 672,5 18 931,2 811,1 – –

Belåningsbara statsskuldförbindelser 30 724,1 28 035,2 17 686,3 39 230,3 24 635,8

Utlåning till kreditinstitut 1 334,7 1 669,6 21 917,2 1 843,4 649,7

Utlåning 460 650,3 445 788,8 408 218,1 355 710,0 310 147,3

Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring - 33,9 – – –

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 15 529,8 13 822,9 7 722,6 7 457,8 12 500,0

Derivat 5 729,3 2 429,4 11 967,0 11 333,2 8 044,6

Övriga tillgångar 2 621,0 16 652,6 2 998,4 1 627,4 965,2

Summa tillgångar 524 261,7 527 363,6 471 320,7 417 202,1 356 942,6

Skulder till kreditinstitut 277,7 947,0 4 027,7 584,0 1 318,4

Emitterade värdepapper 506 080,1 498 305,9 446 763,0 396 796,9 337 755,8

Derivat 3 851,4 18 977,6 3 484,5 5 959,6 7 793,9

Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring 381,8 – 0,7 – –

Övriga skulder 4 048,4 428,9 9 442,8 6 258,2 2 463,7

Efterställda skulder – – – – –

Summa skulder och avsättningar 514 639,4 518 659,4 463 718,7 409 598,7 349 331,8

Eget kapital 9 622,3 8 704,2 7 602,0 7 603,4 7 610,8

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 524 261,7 527 363,6 471 320,7 417 202,1 356 942,6
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Alternativa nyckeltal
Kommuninvest i Sverige AB 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).

Alternativt nyckeltal Definition

Operativt resultat Rörelsens resultat reducerat med resultat  
av orealiserade marknadsvärdesförändringar 
som ingår i resultaträkningsposten Netto-
resultat av finansiella transaktioner samt  
förväntade kreditförluster. Nyckel talet är  
av intresse för att visa Kommun invests 
underliggande intjänings förmåga.

Bruttosoliditet  
inklusive utlåning  
till medlemmar  
och deras bolag

Kommuninvests primärkapital dividerat 
med bruttoexponeringsbeloppet exklusive 
avdrag för exponering i form av Kommunin-
vests utlåning till medlemmar och deras 
bolag. Nyckeltalet är relevant för att visa att 
Kommunivest med god marginal klarar 
Finansinspektionens bruttosoliditetskrav  
och Pelare 2-vägledning som för gruppen 
uppgår till 1 %.

Förvaltningskostnader 
exklusive resolutions-
avgift/stabilitetsavgift 
i % av utlåning

Förvaltningskostnader under verksamhets-
året exklusive resolutionsavgift/stabilitets-
avgift i förhållande till redovisat värdet av 
utlåningen per bokslutsdagen. Ett nyckeltal 
som är relevant för att bedöma organisa-
tionens övergripande kostnadseffektivitet  
i förhållande till utlåning rensat för resolu-
tionsavgift/stabilitetsavgift.

Förvaltningskostnader 
exklusive resolutions-
avgift/stabilitetsavgift 
i % av balans omslutning 

Totala förvaltningskostnader under verk- 
samhetsåret exklusive resolutionsavgift/ 
stabilitetsavgift i förhållande till balans-
omslutning per bokslutsdagen. Ett nyckeltal 
som är relevant för att bedöma organisa-
tionens övergripande kostnadseffektivitet  
i förhållande till balansomslutning rensat  
för resolutionsavgift/stabilitetsavgift. 

Avkastning på 
 tillgångar (%)

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 räntenetto 
och övriga rörelseintäkter. Ett veder taget 
nyckeltal inom banksektorn för att bedöma 
relationen mellan kostnader och intäkter.
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Härmed försäkras att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed,  
att årsredovisningen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av Bolagets verksamhet, ställning  

och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget står inför.

Stockholm den

Ellen Bramness Arvidsson
Ordförande

 Lars Heikensten Catrina Ingelstam Mats Filipsson
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Erik Langby Kristina Sundin Jonsson Anette Henriksson
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Mattias Bokenblom Kristin Ekblad
 Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 

KPMG AB

Anders Tagde
Auktoriserad revisor

Underskrifter
Härmed försäkras att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed,  

att årsredovisningen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av Bolagets verksamhet, ställning  
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget står inför.

Stockholm den

Ellen Bramness Arvidsson
Ordförande

 Lars Heikensten Catrina Ingelstam Mats Filipsson
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Erik Langby Kristina Sundin Jonsson Anette Henriksson
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Mattias Bokenblom Kristin Ekblad
 Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 

KPMG AB

Anders Tagde
Auktoriserad revisor

Underskrifter

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

UNDERSKRIFTER

2022-02-16

2022-02-16

Transaktion 09222115557463149718 Signerat EBA, MF, LH, CI, EL, KSJ, MB, KE, TW, AT, AH
98 Kommuninvest i Sverige AB, org. nr. 556281-4409 Årsredovisning 2021

UNDERSKRIFTER 107 ( 858 )



Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Kommun invest i Sverige AB (publ), org.nr 556281-4409

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kommun- 
invest i Sverige AB (publ) för år 2021. Bolagets årsredovisning 
ingår på sidorna 27–98 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med lag om årsredovisning i kreditinstitut och värde- 
pappersbolag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Kommun invest i Sverige AB:s finansiella ställning per 
den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och 
kassa flöde för året enligt lag om årsredovisning i kreditinstitut 
och värdepappersbolag. En bolagsstyrningsrapport har upp-
rättats. Förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten 
är förenliga med årsredovisningens övriga delar, och bolags-
styrningsrapporten är i överensstämmelse med lagen om års-
redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är 
förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som 
överlämnats till styrelsen i enlighet med revisorsförordningens 
(537/2014) artikel 11.

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 Kommun invest i Sverige AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, base-
rat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster 
som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har till-
handahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, 
dess moderförening eller dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden 
som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelse-
fulla för revisionen av årsredovisningen för den aktuella perio-
den. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen 
av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen som hel-
het, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

Värdering av finansiella instrument klassificerade som nivå 2 och 3
Se redovisningsprinciper för finansiella instrument i not 2 samt not 25 i årsredovisningen för detaljerade upplysningar  
och beskrivning av området.

Beskrivning av området Hur området har beaktats i revisionen

Bolaget har finansiella tillgångar och skulder som värderas 
till verkligt värde och som klassificeras i nivå 2 och 3 enligt 
IFRS värderingshierarki. Verkligt värde för dessa finansiella 
instrument bestäms antingen utifrån noterade priser som 
inte bedöms handlas på en aktiv marknad eller utifrån vär-
deringsmodeller baserade på både observerbar och icke 
observerbar indata.

Bolaget har finansiella tillgångar i nivå 2 om 119 243 mkr, 
finansiella tillgångar i nivå 3 om 91 mkr, finansiella skulder i 
nivå 2 om 42 308 mkr samt finansiella skulder i nivå 3 om  
5 717 mkr. Sammanlagt motsvarar detta 23 procent av  
bolagets totala tillgångar respektive 9 procent av skulderna. 

Bolagets tillgångar och skulder enligt ovan, och där värde-
ring till verkligt värde baseras på värderingsmodeller, utgörs 
av utlåning, skulder till kreditinstitut, emitterade värde-
papper och derivat. Värderingsmodellerna för dessa typer 
av finansiella instrument baseras på framtida diskonterade 
kassa flöden.

Värderingen av finansiella instrument i nivå 3 baseras på 
värderingsmodeller och innefattar betydande bedömningar 
av företagsledningen eftersom de baseras på antaganden 
som inte är observerbara av externa parter. Även de finan-
siella instrument i nivå 2 som baseras på värderingsmodeller 
innefattar bedömningar av företagsledningen. Mot denna 
bakgrund har värdering av finansiella instrument bedömts 
vara ett särskilt betydelsefullt område, särskilt avseende 
finansiella instrument där värderingsmodeller används. 

Vi har tagit del av bolagets värderingsprinciper och bedömt 
metoderna i värderingsmodellerna mot branschpraxis samt 
att metoderna tillämpats och är förenliga med bolagets  
redovisningsprinciper.

Vi har testat nyckelkontroller i värderingsprocessen, inne-
fattande Risk och Kontrolls granskning av utförda värde-
ringar, dualitet i modellvärderingen samt bolagets egna 
utvärdering av ytterligare värdejusteringar.

Vi har engagerat våra interna värderingsspecialister i syfte 
att utmana de metoder och antaganden som använts vid 
modellvärderingen. 

Vi har stickprovsvis kontrollerat använd indata i värderings-
modellerna mot extern priskälla samt för ett urval av finan-
siella instrument utfört egna oberoende värderingar.

Vi har bedömt de omständigheter som presenteras i upp-
lysningarna i årsredovisningen och om informationen är  
tillräckligt omfattande som beskrivning av företags-
ledningens bedömningar samt av tillämpade metoder.
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Tillämpning av säkringsredovisning
Se redovisningsprinciper i not 2 samt not 6, 17 och 25 i årsredovisningen för detaljerade upplysningar och beskrivning 
av området.

Beskrivning av område Hur området har beaktats i revisionen

Säkringsredovisning är ett komplext område utifrån ett 
redovisningsperspektiv. För att tillämpa säkringsredovis-
ning ska vissa kriterier vara uppfyllda, däribland dokumen-
tation av typen och syftet med säkringsrelationen samt att 
bolaget regelbundet testar att säkringsrelationen är effektiv. 

På grund av komplexiteten i bestämmelserna för säkrings-
redovisning anses detta vara ett särskilt betydelsefullt 
område.

Vi har inhämtat bolagets policy för säkringsredovisning och 
bedömt att tillämpade metoder är förenliga med bolagets 
redovisningsprinciper. Vi har därutöver testat bolagets 
effektivitetstest av säkringsrelationerna.

Vi har i årsbokslutet kontrollerat att säkringsrelationerna 
har ingått i effektivitetstestet samt stickprovsvis kontrollerat 
indata och utvärderat resultatet av testet.

Vi har bedömt de omständigheter som presenteras i upplys-
ningarna i årsredovisningen och om informationen är till-
räckligt omfattande för att förstå bolagets tillämpning av 
säkringsredovisning.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än års-
redo visningen och återfinns på sidorna 3-25. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra 
information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och över-
väga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även 
den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedö-
mer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga fel-
aktigheter.

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 upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt lag om årsredovisning i kreditinstitut och 
värde pappersbolag. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är till-
lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fort-
sätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty-
relsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
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 som helhet inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse 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 kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan upp-
stå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 
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, vare sig dessa beror på 
 oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upp-
täcka 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 åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 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 direk-
törens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upp-
lysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slut-
sats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huru-
vida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till bety-
dande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksam heten. 
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfak-
tor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk samheten på 
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upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre  
kan fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande transak-
tionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild.

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.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi 
har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta 
upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan 
påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall åtgärder som 
har vidtagits för att eliminera hoten eller motåtgärder som har 
vidtagits.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer 
vi vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för 
revisionen av årsredovisningen, inklusive de viktigaste 
bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför 
utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi 
beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar 
eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan. 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Revisorns granskning av förvaltning och förslag till disposition 
av bolagets vinst eller förlust

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Kommun invest i Sverige AB (publ) för år 2021 samt av för-
slaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

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 Kommun invest 
i  Sverige AB 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.
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets 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 bolagets 
verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, 

och att tillse att bolagets organisation är utformad så att  
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
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 medels-
förvaltningen 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 

 försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget eller

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen om årsredo-
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller bolags-
ordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 åtgärder eller försummel-
ser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolagslagen.

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 bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Revisorns granskning av Esef-rapporten
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en granskning av att styrelsen och 
verkställande direktören har upprättat årsredovisningen och 
koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elek-
tronisk rapportering (Esef-rapporten) enligt 16 kap. 4 a § lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden för Kommuninvest i 
Sverige AB för år 2021. Vår granskning och vårt uttalande 
avser endast det lagstadgade kravet. 

Enligt vår uppfattning har Esef-rapporten  
#Uqdue7up2XTmf0k= upprättats i ett format som i allt väsent-
ligt möjliggör enhetlig elektronisk rapportering.
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Grund för uttalande
Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 
18 Revisorns granskning av Esef-rapporten. Vårt ansvar enligt 
denna rekommendation beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Bolaget AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att Esef-rapporten har upprättats i enlighet med 16 kap. 4 a 
§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och för att det 
finns en sådan intern kontroll som styrelsen och verkställande 
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta Esef-rappor-
ten utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
Vår uppgift är att uttala oss med rimlig säkerhet om Esef-rap-
porten i allt väsentligt är upprättad i ett format som uppfyller 
kraven i 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappers-
marknaden, på grundval av vår granskning.

RevR 18 kräver att vi planerar och genomför våra gransk-
nings-åtgärder för att uppnå rimlig säkerhet att Esef-rapporten 
är upprättad i ett format som uppfyller dessa krav. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en granskning som utförs enligt RevR 18 och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan upp-
stå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i Esef-rapporten. 

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 Kvalitetskontroll för 
revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning 
av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och 
näraliggande tjänster och har därmed ett allsidigt system för 
kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer 
och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standar-
der för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra 
författningar.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
bevis om Esef-rapporten har upprättats i ett format som möjlig-
gör enhetlig elektronisk rapportering av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi väljer vilka åtgärder som ska utfö-
ras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i rapporteringen vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar vi de delar 
av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen och 
verkställande direktören tar fram underlaget i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten 
i styrelsens och verkställande direktörens antaganden. 

Granskningsåtgärderna omfattar huvudsakligen en teknisk 
validering av Esef-rapporten, dvs. om filen som innehåller 
 Esef-rapporten uppfyller den tekniska specifikation som anges 
i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 (Esef-
förordningen) och en avstämning av att Esef-rapporten över-
ensstämmer med den granskade årsredovisningen och koncern-
redovisinngen. 

KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till Kommun-
invest i Sverige AB (publ)s revisor av bolagstämman den 16 april 
2020. KPMG AB eller revisorer verksamma vid KPMG AB har 
varit bolagets revisor sedan 2016.

Stockholm den

KPMG AB

Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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denna rekommendation beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Bolaget AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
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Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
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finns en sådan intern kontroll som styrelsen och verkställande 
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ten utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.
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porten i allt väsentligt är upprättad i ett format som uppfyller 
kraven i 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappers-
marknaden, på grundval av vår granskning.

RevR 18 kräver att vi planerar och genomför våra gransk-
nings-åtgärder för att uppnå rimlig säkerhet att Esef-rapporten 
är upprättad i ett format som uppfyller dessa krav. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en granskning som utförs enligt RevR 18 och 
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väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i Esef-rapporten. 

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 Kvalitetskontroll för 
revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning 
av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och 
näraliggande tjänster och har därmed ett allsidigt system för 
kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer 
och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standar-
der för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra 
författningar.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
bevis om Esef-rapporten har upprättats i ett format som möjlig-
gör enhetlig elektronisk rapportering av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi väljer vilka åtgärder som ska utfö-
ras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i rapporteringen vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar vi de delar 
av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen och 
verkställande direktören tar fram underlaget i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten 
i styrelsens och verkställande direktörens antaganden. 

Granskningsåtgärderna omfattar huvudsakligen en teknisk 
validering av Esef-rapporten, dvs. om filen som innehåller 
 Esef-rapporten uppfyller den tekniska specifikation som anges 
i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 (Esef-
förordningen) och en avstämning av att Esef-rapporten över-
ensstämmer med den granskade årsredovisningen och koncern-
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Auktoriserad revisor
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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 makroekonomi och 
andra områden som påverkar kommunernas ekonomi.

• Rapporter om kommunal ekonomi.

• Medlemstidningen Dialog.

• Inloggning till finansförvaltningsverktyget KI Finans.

•  Information till investerare.

P
roduktion: K

om
m

un invest och Springtim
e-Intellecta. Foto och illustrationer: Eidar, B

otkyrka byggen, Sandra H
ertze och Shutterstock.

112 ( 858 )



 
         2022-03-14 1 (2) 

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 regioner i samverkan 

 
 
 
 

 
FÖRENINGSSTÄMMA 2022 
 
Kallelse 
Medlemmarna i Kommuninvest Ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie 
föreningsstämma torsdagen den 31 mars 2022 klockan 16.00 på Clarion Hotel Post, 
Göteborg.  
 
Medlemmarna ges möjlighet att delta på föreningsstämman digitalt.  
 
Anmälan och närmare anvisningar om digitalt deltagande finns på Kommuninvests 
hemsida www.kommuninvest.se/stamma. 
 
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 Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med 

riktlinjer och beslutsordning 
 
2 

9 Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag 3 
10 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 

granskningsrapport för föreningen och koncernen 
 
4 

11 Beslut avseende föreningen och koncernen om fastställelse av resultat-
räkning och balansräkning 

 
4 

12 Beslut avseende föreningen och koncernen om dispositioner beträffande 
föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen  

 
 
4 

13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören 

 
4 

14 Fastställande av arvoden till styrelsen 5, 6 
15 Fastställande av arvoden för Valberedningen i föreningen 7 
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16 Fastställande av arvoden till revisorerna 5 
17 Fastställande av arvoden till lekmannarevisorerna 5 
18 Fastställande av arbetsordning för Valberedningen i föreningen 8 
19 Fastställande av arbetsordning för Valberedningen i föreningens företag 9 
20 Fastställande av arbetsordning för lekmannarevisorerna 10 
21 Val av styrelse och av styrelsens ordförande och vice ordförande 11 
22 Val av Valberedning i föreningen och dess ordförande och vice 

ordförande 
12 

23 Information om val av styrelser i företagen m.m. 2022 13 
24 Val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB 

samt i övriga dotterbolag 
14 

25 Beslut om plats för nästa föreningsstämma 15 
26 Medlemsinsatser – insatsbelopp för nya medlemmar 2022 16 
27 Förslag om bemyndigande att genomföra nyemissioner 17 
28 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 
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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 Axel Josefson, (M), Göteborgs Stad väljs till ordförande vid årets stämma, samt  
 
att Benny Augustsson, (S), Vänersborgs kommun och Deshira Flankör, (M), Värmdö 
kommun väljs till justerare tillika rösträknare vid stämman.  
 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Valberedningen 
 
Anders Ceder (S) 
Region Örebro län 
Ordförande  

Martina Mossberg (M)  
Haninge kommun 
Vice ordförande  

Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 

Lars Nyström (SD) 
Skurup kommun 

 
Gertowe Törnros (V) 
Degerfors kommun 
 
Håkan Stålbert (KD) 
Örebro kommun 
  

 
Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
 
Roger Persson (MP) 
Gävle kommun 
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Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad 
Bakgrund 
Vid föreningsstämman ska Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad fastställas.  
 
Förslaget 
Förslaget till Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och 
beslutsregler framgår av bilaga 2. 
 
Tillsammans med vid var tid gällande lagstiftning och stadgarna, styr Planen och 
riktlinjerna hur föreningsstyrelsen och medlemmarna ska agera vid kapital-
uppbyggnaden. Vid föregående års föreningsstämma beslutades om väsentliga 
förändringar i Kommuninvests Plan för kapitaluppbyggnad och beslut togs om en 
kapitaluppbyggnad som sträcker sig fram till 2024. Förändringarna i årets Plan är 
begränsade och följer beslutet från 2020. Förändringarna är markerade i röd text. 
 
Medlemssamråd 
I likhet med tidigare år så har styrelsen informerat medlemmarna om förslag till Plan för 
Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsregler samt Ägardirektiv 
vid 2022 års medlemssamråd. 
 
Föreningsstyrelsens behandling 
Föreningsstyrelsen behandlade frågan vi möte 2022-02-24 och föreslår att 
föreningsstämman beslutar enligt förslaget nedan. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen förslår att stämman beslutar 
 
att fastställa styrelsens förslag till Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med 
riktlinjer och rekommendationer samt att lägga densamma till handlingarna. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Göran Färm   Tomas Werngren  
Ordförande   Verkställande direktör 
 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
 

2022-03-14 
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Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad 
med riktlinjer och beslutsordning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planen har senast fastställts av styrelsen 2022-02-24. Den reviderade planen redovisades för och godkändes av 
föreningsstämman 2022-03-31. 

2022-03-14 
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1. Sammanfattning 
Detta dokument innehåller styrelsens plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad.  

2. Syfte och bakgrund 
Efter finanskrisen har Kommuninvest medvetet valt att bygga upp organisationens 
kapitalbas. Förmågan att klara finansiella störningar har därmed förbättrats. Det har 
varit en naturlig utveckling för oss och övriga aktörer i sektorn efter finanskrisen.  
 
Kommuninvest har under flera år bedrivit ett omfattande påverkansarbete såväl 
nationellt som i Europeiska Unionen 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 beslutade våren 2019 om vilka 
kapitalkrav som ska ställas på verksamheter som finansierar offentliga investeringar, så 
kallade offentliga utvecklingskreditinstitut (public development credit institutions). 
Kommuninvest ingår i denna grupp, vilket innebär att bruttosoliditetskravet på EU-nivå 
och nationell nivå är anpassat till den verksamhet som Kommuninvest bedriver. 
Anpassningen sker genom att all utlåning undantas i beräkningen av 
bruttoexponeringsbeloppet.  
 
Den nationellt ansvariga myndigheten – Finansinspektionen – har utifrån den fastställda 
EU-lagstiftningen lagt fast ett kapitalkrav på Kommuninvestkoncernen.  
 
Finansinspektionen bedömer att Kommuninvest fortsatt har ett behov av att hålla kapital 
mot risken för alltför låg bruttosoliditet. Finansinspektionen bedömer att Kommuninvest 
har ett kapitalbehov motsvarande 1,0 procent i bruttosoliditet.  
 
Dessa riktlinjerna syftar till att visa hur föreningsstyrelsen vill verka för att nödvändig 
kapitaluppbyggnad ska klaras samt om och när styrelsen i vissa fall ska inhämta 
stämmans godkännande för viss åtgärd i denna process. 
 
Riktlinjerna kompletterar därigenom den yttre ram för kapitaluppbyggnaden som 
stadgarna utgör och preciserar vilka nivåer på obligatoriskt insatsbelopp som 
medlemmarna ansvarar för.  
 

3. Förutsättningar 
Planen för kapitaluppbyggnaden redovisas i avsnitt 4. Den bygger på följande viktigare 
förutsättningar. 
 
 Den bruttosoliditetsgrad1 som ska uppnås är 1,0 procent. Hela 

Kommuninvestkoncernen och Kommuninvest i Sverige AB ska klara denna nivå 
från och med 2022-01-01. 

 Planen ska av säkerhetsskäl ange hur Kommuninvest kommer att agera om kravet på 
bruttosoliditet blir högre än 1,0 procent eller om andra regulativa bestämmelser. 
ställer krav på högre insatskapital. 

                                                 
1 ”kapitalmått” dividerat med ”institutets totala exponeringsmått”. 

118 ( 858 )



Sida 3/5 
 

 
 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 

 De antaganden om framtida tillgångsvärde som beräkningen av bruttosoliditet 
bygger på, utgår från koncernens och kreditmarknadsbolagets nu gällande 
kapitalplan och interna kapitalutvärdering. 

 Om den faktiska utvecklingen av Kommuninvests utlåning eller andra delar som ska 
inräknas i koncernens och kreditmarknadsbolaget totala exponeringsmått förändras 
så att kapitalet i absoluta tal behöver vara större än vad som anges i avsnitt 4, ska 
den planerade kapitaluppbyggnaden, efter stämmobeslut, revideras i motsvarande 
grad. 
 

4. Planen 
4.1 Kapitalstorlek och tidpunkter 
Kommuninvestkoncernen ska ha ett kapitalmål som säkerställer att såväl interna samt 
lagstadgade kapitalkrav uppfylls samt att tillräckliga tidsmarginaler finns för 
medlemmarna att besluta om kapitaltillskott till Koncernen. 

Kreditmarknasbolaget ska ha ett kapitalmål som säkerställer att såväl interna samt 
lagstadgade kapitalkrav uppfylls. Med beaktande av värdena i nu gällande kapitalplan 
innebär det att det kapital som minst behövs vid utgången av 2022 är 6,7 miljarder 
kronor. 

4.2 Kapitaliseringsperiod 
I stadgarna anges att en kapitaliseringsperiod omfattar fyra år, vilket innebär att 
föreningsstämman vart fjärde år beslutar om nivån på medlemmarnas insatskapital. I 
stadgarna anges vidare att föreningsstämman beslutar om en Plan för Kommuninvests 
kapitaluppbyggnad. I Planen ska framgå vilka insatsnivåer som ska gälla under 
innevarande kapitaliseringsperiod. Utgångspunkten är att stadgarna, i sin nuvarande 
utformning, gäller för krav på kapitalinsats från nuvarande och nya medlemmar fram till 
och med utgången av år 2024.  
 
För primärkommuner gäller nivån på insatskapital för åren 2022 - 2024 följande: 
 
År 2022 1100 kr/invånare 
År 2023 1200 kr/invånare 
År 2024 1300 kr/invånare 
 
För regioner gäller nivån på insatskapital för åren 2022 – 2024 följande (stadgarna 
anger att regionerna ska betala motsvarande en femtedel av nivån för 
primärkommunerna): 
 
År 2022 220 kr/invånare 
År 2023 240 kr/invånare 
År 2024 260 kr/invånare 
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4.3 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 insatskapitalets storlek tillsammans med beslutad plan för 
kapitaluppbyggnad är tillräckliga åtgärder rörande kapitalstorleken för att 
Kommuninvest ska kunna fortsatt bedriva verksamheten utifrån nuvarande uppdrag och 
med nuvarande affärsmodell.  
 
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 kapitalinsatser från medlemmarna. Aktiekapital-
delen ska utgöra huvuddelen av kapitalet. 
- Tidigare överskott som balanserats. 
- Andra kapitalinstrument som får räknas som övrigt primärkapital. Tillhandahålls av 
den ekonomiska föreningen. 
 
4.43 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 normalt ändå inte minskas. Styrelsen kan, enligt § 5.2 i 
stadgarna, beslutat om lägre nivå på den obligatoriska medlemsinsatsen än den nivå som 
anges i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad ett angivet år. 
 
4.4 Om ytterligare former för kapitalisering 
Om den ökning av kapitalet som anges i denna plan inte förslår kan följande vägar för 
anpassning av kapitalets storlek användas: 
 
- 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). 
- 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). 
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5 Riktlinjer och beslutsregler2 
5.1 Föreningen och kreditmarknadsbolaget 
Det är Kommuninvest Ekonomisk förening som ansvarar för att kapitalanskaffningen 
för uppbyggnaden av kapitalnivån i koncernen och kreditmarknadsbolaget kommer till 
stånd. De medel som ökar föreningens medlemskapital eller inflyter som kapitalinsatser, 
används för att förvärva nyemitterade aktier i kreditmarknadsbolaget. 
 
I övrigt regleras kreditmarknadsbolaget genom ägardirektiv som årligen fastställs. 
 
5.2 Uppdrag till föreningsstyrelsen och rapportering till kommande stämmor 
Föreningsstyrelsen har ansvaret för att kapitaluppbyggnaden genomförs. Den ska se till 
att Kommuninvestkoncernen och Kommuninvest i Sverige AB 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 Kommuninvests 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. Styrelsen ska även rapportera om man, enligt § 5.2 i 
stadgarna, beslutat om lägre nivå på den obligatoriska medlemsinsatsen än den nivå som 
anges i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad ett angivet år. 
 
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”. 
o Godkänna Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. 

 
 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 Regioner. 

o Verksamheten långsiktigt ska reduceras eller avvecklas på grund av att 
föreningen eller koncernen 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. 
 

                                                 
2 Riktlinjer och beslutsregler i avsnitt 5 har fastställts av ordinarie föreningsstämmorna 2015 till 2022. 
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Ägardirektiv år 2022 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 bilaga 3 redovisas Ägardirektiv 2022. I bilagan framgår förändringar i förhållande till 
Ägardirektiv 2021 och är markerade med röd text. 
 
Föreningsstyrelsen behandlade förslaget till nytt ägardirektiv 2022-02-24. Styrelsen i 
Kommuninvest i Sverige AB har haft möjligheter att lämna synpunkter på 
ägardirektivet till föreningsstyrelsen. 
 
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 

2022-03-14 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta direktiv har fastställts på Kommuninvests stämmor den 31 mars 2022. 
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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 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 förverkligas. 
 
Bolaget ska regelbundet låta utvärdera hur nöjda kunderna är med verksamheten. 
 
Bolaget ska beakta ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i hela sin verksamhet, 
både vad gäller direkt och indirekt påverkan. I detta ingår att beakta de Globala målen 
för hållbar utveckling (Agenda 2030) samt att erbjuda tjänster och produkter som möter 
medlemmars och kunders behov i detta avseende. 
  
 

                                                 
 
 
1 Föreningsstämman 2013-04-18 fastställde en gemensam vision och verksamhetsidé för föreningen och 
föreningens företag. 
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3.  Bolagets service till föreningen 
Bolaget ska tillhandahålla Föreningen följande tjänster: 
 
- stöd till föreningens sekreterare, 
- framtagande av beslutsunderlag, 
- medlemsrekrytering, beredning av ansökningar och uppföljning i medlemsfrågor, 
- 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, 
- 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, 
- ha kontroll över och ansvara för att såväl Bolaget som Föreningen uppfyller kraven i 
direktiven avseende GDPR, 
- 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. Kapitalkrav 
Föreningen har huvudansvaret för kapitaluppbyggnaden i koncernen och att såväl 
interna som lagstadgade kapitalkrav kan uppnås. 
 
Bolaget ska ha ett kapitalmål som säkerställer att såväl interna samt lagstadgade 
kapitalkrav uppfylls. 

 

                                                 
 
 
2 I avräkning på bolagets konton eller placerat i sådana instrument och volymer som är tillåtna för 
bolaget. 
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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 koncernram. 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. Prissättningen får differentieras när så är motiverat ur marknadssynpunkt samt 
om utlåningen avser 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 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. 
 
7.2 Total risknivå i Bolaget 
I den IKLU-rapport (Intern kapital-och likviditetsutvärdering) som fastställs av 
Föreningen för Kommuninvestkoncernen och därefter prövats av Finansinspektionen, 
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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 
genomföras inom Bolaget utan föreningsstyrelsens godkännande. 
 
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. 
 
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 ramar 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. Bolaget ska ha en likviditetsberedskap som gör det möjligt att tillgodose 
medlemmarnas behov av finansiering, även under perioder av likviditetspåverkande 
stress. 
 
 
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. 
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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 dels de Globala målen för hållbar 
utveckling (Agenda 2030) dels FN:s miljöprogram för finansiella institutioner3. 
 
9.2 Representation mm 
Bolaget ska följa Kommuninvests Policy för representation som fastställts av 
föreningsstyrelsen. 
 
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 samt ovan angivna policy. 
 
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. 
 
 
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 regionägda 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  
Föreningen ansvarar 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 

                                                 
 
 
3 United Nations Environment Program Finance Initiative. 
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institutioner för att bidra till att bredda och fördjupa den akademiska forskningen 
rörande kommunala finansieringsfrågor. 
 
10.3.2 Utveckling av produkter och tjänster 
Bolaget äger 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 2022. 
 
10.5 Arkivmyndighet 
Alla kommunägda företag ska ha en arkivmyndighet. Arkivmyndighet för Bolaget är 
den medlem i föreningen som medlemskommunerna och medlemsregionerna 
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. 
 
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 
ramsättning 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 ramsättningen ska bygga på en metod som är tydlig och 
transparant så att den garanterar likabehandling av medlemmarna. 
 
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. 
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Utlåningsramar och prövning av kredit 
Styrelsen ska fastställa en utlåningsram för varje kommunkoncern bestående av 
kommunen och dess företag. 
 
Varje koncernram ska baseras på en normalram som kan ökas eller minskas genom 
särskilt beslut. Beslut som innebär avsteg från normalramen 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 ram för 
kommunkoncernen, inte för varje enskild kredit. Utrymmet för kreditgivning avräknas 
från ramen då kredit beviljas. Utlåning till kommun sker utan säkerhet. 
 
Vid utlåning till ett kommunägt företag prövas frågan om kreditrisk vid fastställandet av 
ram för kommunkoncernen, inte för varje enskild kredit. Utrymmet för kreditgivning 
avräknas från ramen 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 den anställdes 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 nivån av lönesumman i gällande kollektivavtal. 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 
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 2021 bifogas. 
Av bilagan framgår även revisionsberättelsen på sidorna 105 - 107 och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport på sidan 108. 
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 2022-02-24. 
 
Förslag till beslut rörande årsredovisningen 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2021 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 
 

2022-03-14 
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Föreningsstämman 
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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.

280
+ 14

Kommun invest ägs av 280 kommuner  
och 14 regioner.

461  
Mdkr

Utlåningen till medlemmarna uppgick till 
461 mdkr vid utgången av 2021.

Kommun invest 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 

84  miljarder kronor.Organisation  
med tydlig  

rollfördelning
Kommun invest består av två delar.  
Kommun invest Ekonomisk förening 

(Föreningen) och 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.

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.

AAA

Aaa
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Coronapandemin
Pandemin har under 2021 fortsatt att prägla samhälls
utvecklingen. Året inleddes med hög smittspridning och 
långtgående restriktioner i Sverige och runtom i världen. 
Under våren och sommaren fick vaccineringen allt större 
genomslag. Restriktioner lättades och samhällen öpp
nades upp. För svensk del återgick samhällslivet till ett 
slags normalitet. Under hösten tilltog smittspridningen 
på många håll, med återinförda restriktioner som följd. 
I Sverige blev detta en realitet i november–december. 
Tack vare vaccineringen har effekterna, i termer av 
belastning på vården och dödstal, blivit mindre vid 
denna nya våg än tidigare under pandemin. 

Den ekonomiska återhämtningen har under året varit 
stark och mestadels stabil. Tillväxtsiffrorna har i Sverige 
och över nästan hela världen varit höga. Världsekono
min har i återhämtningsfasen påverkats av flaskhalsar, 
bristsituationer och produktionsstörningar. Detta har 
bland annat bidragit till ökad inflation och stigande 
inflationsförväntningar. Som en följd har ett flertal 
central banker påbörjat en uppstraming av penning
politiken. Minskade tillgångsköp och höjda styrräntor 
ligger numera i planeringen på många håll. På finans
marknaden har merparten av världens börser noterat 

betydande uppgångar. Det har funnits en viss oro kring 
hur en stramare penningpolitik skulle kunna påverka 
marknadsdynamiken. Men vid årets slut hade detta 
ännu inte i någon högre grad lett till korrigeringar eller 
turbulens. 

Inom ramen för sitt QEprogram har Riksbanken 
under året fortsatt att köpa kommunobligationer i stor 
skala. Agerandet har, av allt att döma, pressat ränte
nivåerna nedåt samt minskat räntedifferenserna mellan 
Kommuninvest och andra kommunala emittenter. Detta 
har i viss mån skärpt konkurrenssituationen, men har 
inte gjort någon mer fundamental skillnad för Kommun
invests del. 

Kommuninvests utlåning har under året vuxit i något 
lägre takt än vad som initialt prognostiserades. De 
omfattande statsbidragen i samband med pandemin har, 
i kombination med den snabba återhämtningen, skapat 
en situation där många kommuner och regioner har 
uppvisat starka resultat och dämpade lånebehov.

Kommuninvests upplåning anpassas till utlånings
trenden. Efter att utlåningsprognosen till att börja med 
fastställts till 120–140 mdkr blev den totala upplånings
volymen för året drygt 120 mdkr. Förutsättningarna för 
upplåningen har på det stora hela taget varit gynn

Händelserikt  
pandemiår

Kommuninvest har under 2021 fortsatt att hantera pandemin och dess 
återverkningar på ett effektivt sätt. Digitala och hybrida format har i hög 
grad använts för möten och event. Såväl utlåningen som upplåningen har 

haft en stabil utveckling. Viktiga framsteg har gjorts på hållbarhets
området, inte minst genom lanseringen av Lån för Social Hållbarhet.  

På den regulatoriska sidan har mycket kraft lagts på påverkans, analys, 
förberedelsarbete kopplat till den så kallade riskskatten. Kommuninvest 

kommer att fullt ut omfattas av skatten för 2022. Därefter är det riks
dagens tydliga mening att Kommuninvest ska undantas.
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samma. Sett till Kommuninvests strategiska marknader 
har transaktioner skett i SEK och USD, där priserna varit 
ungefär likvärdiga, men inte i EUR, där priserna genom
gående varit sämre. De veckovisa auktionerna i det 
svenska obligationsprogrammet, enligt den rutin som 
startade våren 2020, har fortsatt att ge goda resultat. 
I september genomfördes för första gången en nyemis
sion inom ramen för detta auktionsförfarande.

Kommuninvest har under 2021 tagit viktiga steg 
framåt i hållbarhetsarbetet. Den gröna finansieringen 
har fortsatt att växa stadigt. Andelen Gröna lån i för
hållande till den totala utlåningen, på basis av utbetald 
volym, har ökat och var vid årsskiftet ca 13 procent. 
I maj vann Kommuninvest Miljömålspriset 2021, som 
delas ut av Naturvårdsverket, för sitt bidrag till att nå 
miljömålet begränsad klimatpåverkan. Detta blev ett 
viktigt erkännande av de goda resultat som det gröna 
finansieringsprogrammet levererat. 

Efter grundliga förberedelser och en framgångsrik 
pilotfas lanserades Lån för Social Hållbarhet till alla 
medlemmar i mars. Denna innovativa låneprodukt är till 
för kommuner och regioner, inklusive deras bolag, som 
vill stärka och synliggöra sina satsningar på social håll
barhet. Ett aktivt arbete, som bland annat handlat om 

dialog och kunskapsutbyte, har bedrivits för att skapa 
kännedom om produkten och dess möjligheter. Vid 
 slutet av året hade sju kunder, inklusive de fem pilot
kunderna, beviljats lån för totalt 614 mnkr. 

Kommuninvest har under året utvecklat det stöd i 
finansiella beslut som erbjuds kunder/medlemmar. Detta 
har skett i nära dialog med kunder/medlemmar och rele
vanta organisationer. Materialet, i form av bland annat 
rapporter och analysverktyg, och rådgivningen har 
stärkts på fyra områden. Det gäller äga eller hyra verk
samhetslokaler, borgensavgifter, styrning i finansiell 
balans och likviditetsplanering.

Välfärdsekonomerna – den oberoende expertgrupp 
som etablerats av Kommuninvest för att analysera kom
munsektorns ekonomi i pandemins spår – publicerade 
under våren två nya rapporter. Gruppen har särskilt 
betonat vikten av att med hjälp av systematiska effekti
viseringar, genom bland annat digitalisering och nya 
arbetssätt, bygga en långsiktig hållbarhet i kommuners 
och regioners ekonomi. 

Kommuninvests verksamhet har kontinuerligt anpas
sats till de varierande förutsättningar som pandemin och 
restriktionerna har skapat. Förutom en period i oktober 
och november, då närvaron på kontoret var hög, har 
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medarbetarna i ganska stor utsträckning jobbat hem
ifrån. Möjligheterna till hybrida möten, med deltagare 
i både fysiskt och digitalt format, har förstärkts. Samt
liga större event – inklusive ordinarie medlemssamråd 
i januari, föreningsstämman i april, Finansforum i sep
tember–oktober och extra medlemssamråd om risk
skatten i oktober – har genomförts i digitala format. 
Generellt sett har detta flexibla och något komplexa 
arbetssätt, trots sina utmaningar, fungerat bra. Verk
samheten har drivits framåt på full kapacitet.

Riskskatten
Regeringen presenterade i september 2020 ett förslag 
om en så kallad riskskatt för banker och andra kredit
institut. Det uppdaterades i slutet av maj 2021. Upp
lägget innebär att Kommuninvet beskattas fullt ut. 
Kommun invest har i ett aktivt påverkansarbete – som 
inkluderat gemensamma remissvar med Sveriges Kom
muner och Regioner (SKR), många andra insatser samt 
viktiga initiativ från enskilda medlemmar – motsatt sig 
att skatten skulle omfatta kommunal  samverkan. Efter
som Kommuninvest garanteras av medlemmarna, med 
utlåning endast till medlemmarna och deras bolag, finns 
det i verksamheten inte den typ av risk för det omgi
vande samhället som regeringen angett som motiv för 
skatten. 

Riksdagen fattade 14 december beslut om bifalla 
regeringens proposition. Riskskatten införs därmed från 
1 januari 2022. Kommuninvest räknar med att för 2022 
behöva betala ca 257 miljoner kronor i riskskatt. Det 

blir en tung belastning. Eftersom Kommuninvest drivs 
utan vinstsyfte kommer kostnaden för skatten i slutän
dan att belasta ägarna – 294 kommuner och regioner. 
Riksdagens bifall kombinerades dock med tre tillkänna
givanden. Det första av dessa rörde kommunal samver
kan. Riksdagen ansåg att regeringen senast 1 oktober 
2022 ska återkomma med ett förslag som innebär att 
Kommuninvest inte längre omfattas av skatten från 1 
januari 2023. Riksdagen ansåg även att regeringen sna
rast ska återkomma med ett förslag om att kompensera 
kommunsektorn för de extrakostnader som en tillfällig 
beskattning av kommunal samverkan genom Kommun
invest för med sig.

Kommuninvest har gjort ett omfattande analys och 
förberedelsearbete i syfte att säkerställa att riskskatten, 
i den utsträckning det krävs, kan hanteras i verksam
heten. Medlemmarnas synpunkter inhämtades vid de 
extra medlemssamråd i frågan som arrangerades i okto
ber. En viktig del i helhetslösningen för 2022 är stramare 
villkor inom ramen för den ekonomiska föreningen. En 
annan del är omställningsprogram, för både Bolaget och 
Föreningen, med inriktning på att genom effektivise
ringar och besparingar sänka kostnadsnivån (exklusive 
riskskatten) i koncernen. En grundprincip i utform
ningen var att programmen i huvudsak skulle bestå av 
åtgärder som vore viktiga eller nödvändiga att genom
föra även om Kommuninvest inte skulle drabbas av risk
skatten. Implementeringen av dessa program påbörjades 
i november.
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Flerårsöversikt Kommun invest-koncernen

2021 2020 2019 2018 2017

Balansomslutning, mdkr 524,3 527,4 471,3 417,2 357,0

Utlåning (redovisat värde), mdkr 460,7 445,8 408,2 355,7 310,1

Årets resultat, mnkr 461,1 201,7 353,8 718,1 1 075,9

Medlemmar, totalt 294 292 290 288 288

varav kommuner 280 278 278 277 277

varav regioner 14 14 12 11 11

Kärnprimärkapitalrelation, % 403,7 357,4 128,2 187,7 218,0

Primärkapitalrelation, % 403,7 357,4 128,2 187,7 218,0

Total kapitalrelation, % 403,7 357,4 128,2 192,8 231,4

Bruttosoliditetsgrad, % 15,37 12,30 1,59 1,74 1,82

Private Placement 2 (2) %

Gröna obligationer 11 (9) %

Svenskt  certifi katprogram 0 (1) %

Uridashi 1 (2) %

Banklån – (0) %

Euro-commercial paper 3 (8) %

Svenskt 
obligationsprogram 

57 (53) %

Benchmarkupplåning, 
övriga valutor 

26 (25) %

UPPLÅNINGSPORTFÖLJ 
PER  PROGRAM

MARKNADS ANDELAR,  
KOMMUNAL  LÅNE FINANSIERING1

Upplåning via 
Kommun invest 

58 (58) %

Bankupplåning 
12 (13) %

Upplåning via 
egna marknads-
program 
30 (29) %

Kommuner2

43 (43) %

Kommunala 
bostadsföretag 

27 (27) %

Övriga 
 kommunala 
företag 
22 (22) %

Kommunala 
energi företag 
5 (5) %

Regioner 
3 (3) %

Kommunala 

UTLÅNINGSPORTFÖLJ
PER LÅNTAGARKATEGORI

1)  Prognos avseende utestående upplåning (siff ror inom parentes avser faktisk 
utestående upplåning i enlighet med medlemmarnas egna årsredovisningar 
per 2020-12-31) 

Alla grafer avser 2021-12-31. Siff ror inom parentes avser 2020-12-31.

2)  Delar av utlåningen till kommuner vidareutlånas till 
kommunala bolag via kommunala internbanker. 
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Samarbete  
lönar sig

Kommuninvest är ett mycket framgångsrikt samarbete inom svensk 
kommunsektor. Kommunsektorn sparar varje år stora belopp genom att 

finansieringen av sektorns investeringar görs i samverkan. Allt fler kommunala 
enheter upptäcker dessa fördelar och söker därmed också medlemskap hos 

Kommuninvest. Under 2021 har Täby och Danderyds kommuner blivit 
medlemmar, och vi hälsar dem hjärtligt välkomna till Kommuninvest.

Vid utgången av 2021 har Kommuninvest 
 därmed 294 medlemmar, vilket motsvarar 
97 procent av alla kommuner och 67 procent 
av alla regioner.

Riskskatt – trots allt 
Under året har Kommuninvest lagt ner ett 
omfattande arbete efter regeringens förslag om 
en riskskatt för banker och kreditinstitut. Sär
skilt stolt är jag som ordförande över att så 
många medlemmar, enskilt och tillsammans 
med andra kommuner, tog kraftfulla initiativ 
i frågan för att påtala för regeringen att kom
munsektorn står enig i uppfattningen att den 
finansiella samverkan genom Kommuninvest 
inte borde omfattas av riskskatten, eftersom 
skatten slår mot välfärdsinvesteringarna i sek
torn. Vårt påverkansarbete gav viss utdelning, 
men beslutet i december innebar ändå att vi 
omfattas och kommer att behöva betala risk
skatten under 2022. Det positiva var att riks
dagen även framförde att Kommuninvest bör 
undantas från riskskatten från 1 januari 2023 
och att kommunsektorn under 2022 ska kom
penseras för den ökade kostnad som skatten 
innebär.

Trots våra gemensamma ansträngningar 
nådde vi således inte ända fram, men vår för
hoppning och tro är att regeringen nu levererar 
utifrån riksdagens beställning, så att skatten 
bara blir ettårig. Att driva på i den riktningen 
kommer att bli vår främsta prioritet 2022.

Vi träffade er medlemmar i oktober 2021 för 
att diskutera vilka åtgärder vi skulle behöva 

genomföra om riskskatten träffade Kommun
invest. Det är med glädje jag nu kan informera 
er om att vi inte kommer att höja kostnaderna 
för er upplåning hos oss. Vi utgår från att risk
skatten blir ettårig och därmed kan vi möta den 
ökade kostnaden med effektiviseringar av verk
samheten utan att det drabbar er som kunder.

Stark kommunsektor
För stora delar av sektorn har 2020 och 2021 
varit en stor utmaning genom den pandemi som 
drabbade Sverige i början av 2020. Trots pande
min har kommunsektorn en stark finansiell 
ställning, vilket till stor del förklaras av ökade 
statsbidrag. Men det finns skäl att vara upp
märksam på utvecklingen framöver. Många av 
de utmaningar som fanns före pandemin kom
mer att finnas kvar de närmsta åren, och vissa 
har till och med förstärkts. Vi har under 2020 
och 2021 sett ganska stora förändringar i 
demografi och flyttmönster – befolkningen ökar 
inte lika snabbt som tidigare prognoser angav 
och det sker viss utflyttning från storstäder till 
regionala och lokala centra. 

Trots och till viss del beroende på detta kom
mer behovet av investeringar i välfärden fram
över fortsatt vara stort och där möter Kommun
invests affärsmodell medlemmarnas behov på 
bästa möjliga sätt.

Breddat hållbarhetsarbete
Kommuninvests gröna obligationer och gröna 
lån är framgångsrika. Vi har idag beviljat gröna 
lån till mer än 500 projekt som motsvarar ca 

Särskilt stolt är 
jag som ord

förande över att 
så många 

 medlemmar tog 
kraftfulla initiativ 

i frågan för att 
påtala för 

 regeringen att 
kommun sektorn 
står enig i upp
fattningen att 
den finansiella 

samverkan 
genom 

Kommuninvest 
inte borde 

omfattas av 
 riskskatten.
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13 procent av vår totala utlåning, drygt 60 mil
jarder kronor. Över 180 av våra medlemmar 
har minst ett grönt lån. Vi är också mycket stolta 
över att Kommuninvest var en av de aktörer 
som fick Naturvårdsverkets Miljömålspris i 
kategorin ”Mod och tempo” för arbetet med 
det gröna finansieringsprogrammet.

Det är också glädjande att vi under 2021 har 
kunnat lansera en ny hållbarhetsprodukt – Lån 
för Social Hållbarhet  som fortsättning på vårt 
hållbarhetsarbete. I relation till det gröna är det 
fortfarande en produkt under utveckling, men 
vi rör oss i rätt riktning. Hittills är sju projekt 
och ca 600 miljoner kronor beviljat. Vi ser oss 
som en viktig pionjär i den fortsatta utveck
lingen av en svensk marknad för finansiering 

av socialt inriktade investeringar och hoppas att 
responsen för denna produkt på sikt blir lika 
god som för våra gröna produkter.

Slutligen, ett varmt tack till er medlemmar för 
året som gott och med förhoppning om lika gott 
samarbete de kommande åren.

Kommuninvest Ekonomisk förening

Göran Färm
Ordförande
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Stadig och hållbar tillväxt
Under ett pandemiår där kommunsektorns ekonomi uppvisade en 

tydlig styrka fortsatte Kommuninvests utlåning att växa stabilt, men i en 
lägre takt än tidigare. Stora framsteg gjordes på hållbarhetsområdet, särskilt 
genom lanseringen av Lån för Social Hållbarhet. Omfattande förberedelser, 
bland annat med fokus på framåtblickande eff ektiviseringar, genomfördes 

för att kunna hantera den nya riskskatten.

Ännu ett pandemiår
2021 blev ännu ett pandemiår. Trots tuffa 
påfrestningar fanns det en påtaglig styrka 
i kommunsektorns ekonomi. En anledning 
var omfattande statsbidrag i samband med 
 pandemin. En annan var den robusta makro
ekonomiska återhämtningen i världen.

I den kontexten fortsatte Kommuninvests 
utlåning att växa, men inte i samma höga takt 
som vi varit vana vid på senare år. Den ekono
miska styrkan, med bland annat höjd likviditet, 
hade en dämpande effekt på medlemmarnas 
lånebehov. Riksbankens köp av kommunobli
gationer inom QEprogrammet spelade också 
viss roll. Räntedifferenserna mellan olika till
gångsslag fortsatte att pressas ihop, vilket inne
bar en minskad fördel för kommunal samver
kan via Kommuninvest jämfört med enskilda 
kommunala emittenter. Detta har ingen fun
damental inverkan på Kommuninvests affärs
modell, men är i längden inte optimalt.

Kommuninvests verksamhet påverkades 
i begränsad utsträckning av pandemin. Även 
med stora inslag av digitala och hybrida arbets
sätt jobbade organisationen på full kapacitet. 
Långsiktigt kan kreativitet och företagskultur 
påverkas negativt av färre fysiska möten och 
kontakter. Men på kort sikt går sådana ut 
maningar att hantera.

God framdrift
En tydlig indikation på att verksamheten hade 
god framdrift är lanseringen av Lån för Social 
Hållbarhet. Denna nya låneprodukt, som ger en 
breddning av hållbarhetsarbetet, har utformats 
i tät dialog med ett antal särskilt intresserade 
kunder/medlemmar.

Samtidigt fortsatte den gröna fi nansieringen 
att växa. I april fi ck vi Miljömålspriset 2021 för 
vårt bidrag till att nå miljömålet begränsad 
klimat påverkan. Det var ett viktigt erkännande 
för kommunsektorns imponerande insatser 
i den gröna omställningen. 

Ett annat positivt utvecklingsspår var för
stärkningen av det stöd i fi nansiella beslut – 
i form av bland annat rapporter, beräknings
verktyg och rådgivning – som vi erbjuder våra 
kunder/medlemmar.

Hantering av riskskatten
Vi gjorde under året ett omfattande arbete kring 
regeringens förslag om en så kallad risk skatt för 
banker och andra kreditinstitut. Dels drev vi, 
i ett brett samarbete inom kommunsektorn, en 
påverkansprocess för att försöka få till stånd ett 
undantag för kommunal samverkan genom 
Kommuninvest. Dels tog vi genom analys, 
beredning och dialog fram ett åtgärdspaket för 
hantering av skatten inom organisationen.

Det var en motgång att riksdagen i december 
biföll regeringens förslag och att riskskatten 
därmed blev verklighet utan att vi undantogs. 
Detta blir en tung belastning för kommunal 
samverkan under 2022. Men det var å andra 
sidan en framgång att riksdagen också fram
förde, som sin åsikt, att kommunal samverkan 
inte längre ska omfattas av skatten från 1 janu
ari 2023 och att kommunsektorn under 2022 
ska kompenseras för extrakostnaderna. Vi för
väntar oss att regeringen levererar på detta till
kännagivande.

I perspektivet att riskskatten, enligt riks
dagens linje, blir ettårig för Kommuninvest 
 planerar vi en balanserad mix av åtgärder. 

I april fi ck vi Miljö
målspriset 2021 

för vårt bidrag till 
att nå miljömålet 

begränsad 
 klimatpåverkan. 

Det var ett viktigt 
 erkännande för 

kommun sektorns 
imponerande 

insatser 
i den gröna 

 omställningen.
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Ett viktigt fokus ligger på effektiviseringar 
som är angelägna även oberoende av skatten. 
Vi intensifi erar nu arbetet med att bygga en 
ännu vassare organisation.

Årets resultat
Årets rörelseresultat, 476 mnkr, blev högre än 
förväntat. Det beror bland annat på att de orea
liserade marknadsvärdesförändringarna blev 
positiva, 44 mnkr, samt på en högre avkastning 
på förvaltningen av vår likviditetsreserv. Det 
operativa resultatet, på 426 mnkr, är dock lägre 
än tidigare år. Detta följer de beslut som togs vid 
stämmorna 2018 och är i linje med vad vi lång
siktigt strävar efter. I enlighet med dessa beslut 
ska en minskad marginal mellan upp och 
 utlåning ge sänkta priser och minskade 
 operativa resultat. 

Medarbetare i högsta klass 
Personalen har under årets ställts inför dubbla 
utmaningar: pandemin och riskskatten. Det har 
de klarat med bravur. Jag är mycket tacksam för 
utmärkta prestationer och för ett fantastiskt 
engagemang. Det är detta som gjort att vi kan 
lägga ett bra år bakom oss.

Kommun invest i Sverige AB

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 2008–2009 har 
Kommuninvests andel av kommunsektorns upplåning ökat 
kraftigt. I dag står vi för mer än hälften av den totala 
låneskulden. Förklaringen är att alltfler kommuner och 
 regioner anslutit sig som medlemmar samt att våra växande 
skalfördelar och den regulatoriska utvecklingen gjort det allt 
svårare för banker och andra finansinstitut att konkurrera 
med våra förmånliga kreditvillkor.

1. Upplåning
Kommuninvest 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 vår upplåning betraktas 
som mycket säker. Ur ett kreditriskperspektiv betraktas 
Kommuninvests upplåning som likvärdig med svenska 
 statens egen upplåning. Den låga risken tillsammans med 
Kommun invests historik och goda rykte på kapitalmarkna
den innebär att vi har tillgång till finansiärer som i allmänhet 
lånar ut till oss på goda villkor. För att kunna tillmötesgå 
våra medlemmars kreditönskemål även vid osäkerhet på 
marknaderna håller vi alltid en överlikviditet i reserv.

2. Låneansökan och kreditprövning
När någon av Kommuninvests kunder beslutar att låna upp 
pengar till en eller flera investeringar kontaktar kommunen 
eller regionen Kommuninvest för att genomföra låneansökan. 
Normalt är vår utlåning inte kopplad till något specifikt 
ändamål och låntagare behöver, i enlighet med den svenska 
principen om kommunalt självstyre, inte redovisa vad 
 pengarna ska användas till.

Eftersom vi känner våra medlemmar väl har vi i allmänhet 
god kunskap om deras ekonomiska situation. Vår kreditgiv
ning utgår ifrån utlåningsramar och kreditbeslut. Utlånings
ramarna är begränsningar för hur mycket vi kan låna ut till 

den aktuella kommun/regionkoncernen innan en fördjupad 
analys behöver utföras. De ska inte ses som långsiktigt fast
låsta tak, utan ingår i en kontinuerlig och aktiv analys
process. Kreditbesluten måste rymmas inom ramarna.

3. Gröna lån och Lån för Social Hållbarhet
Kommuninvest driver två hållbara finansieringsprogram. De 
är utformade för att främja lokalt och regionalt hållbarhets
arbete. För miljö och klimatsatsningar finns Gröna lån och 
för sociala satsningar Lån för Social Hållbarhet. För att 
 kommuner och regioner ska beviljas lån inom dessa program 
krävs att det aktuella investeringsprojektet motsvarar förut
bestämda kriterier och ingår i någon av de definierade kate
gorierna. Ansökningar om lån prövas av Miljökommittén 
respektive Kommittén för Social Hållbarhet. Kommun
invests hållbara utlåning finansieras i sin tur genom utgiv
ning av särskilda obligationer, vilka köps av svenska och 
internationella investerare. Så långt har ett stort antal gröna 
obligationer emitterats. Sociala obligationer ska emitteras 
när volymen i programmet blir tillräckligt stor.

4. Utbetalning av lån
Tack vare att vi känner våra medlemmar väl, samt har en 
effektiv och i hög grad digitaliserad kreditprocess, är tiden 
från kundens initiativ till dess att lånet kan betalas ut kort. 
Om det är ett Grönt lån eller ett Lån för Social Hållbarhet 
hanterar vi den särskilda administration och dokumentation 
som krävs för att driva hållbara finansieringsprogram, till 
exempel för den externa granskningen och för effekt
rapporteringen till investerare.

5–6. Rådgivning och skuldförvaltning i KI Finans
Under hela lånets löptid har låntagaren kontinuerlig kontakt 
med finansrådgivare hos oss och tillgång till hela Kommun
invests samlade expertis. I den webbaserade finansförvalt
ningstjänsten KI Finans har kundernas ekonomitjänste
personer tillgång till transaktionshantering, analys och 
rapportering av skulder och tillgångar.

Så bidrar Kommun invest  
till välfärdsbygget

Kommuninvest finansierar merparten av den svenska  
kommunsektorns investeringar i bland annat bostäder, skolor,  

äldreboenden, simhallar och infrastruktur.
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Investeringsbehov
Genom kontinuerlig upplåning på kapitalmarknaden 
har Kommuninvest alltid möjlighet att låna ut pengar 
till kommuner och regioner� När en kommun eller 
region har uppskattat kostnaden för investeringen/
investeringarna görs en ansökan om lån från 
Kommuninvest� Om ett investeringsprojekt bidrar till 
positiva hållbarhetseffekter kan det vara aktuellt med 
ett Grönt lån eller ett Lån för Social Hållbarhet�

1.
Upplåning.

4.
Utbetalning  

av lån.

5.
Rådgivning. 

KI Finans.

3. 
Grönt lån eller  
Lån för social  

hållbarhet 
godkänns av  

respektive  
kommitté.

2–3.
Dialog med  

finansrådgivare om 
låneansökan och 
möjlighet att låna 

hållbart.

6. 
Kontinuerlig  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HÅLLBARHETSRAPPORT
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461
mdkr

Varav 13 procent Gröna lån  

Utlåning

Bidrar till att 
uppfylla Sveriges 
hållbarhetsmål.

2 375
användare  
i KI Finans

Bidrar till att hela 
Sverige lever.

Skapar stabil  
ekonomi  

i kommuner och  
regioner.

Bidrar till det  
allmänna välfärds
bygget i Sverige.

197,8
Mnkr i total  

överskottsutdelning1

1)  Utbetalt belopp 2021, avse ende verksamhetsåret 2020.
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10 icke-medlemmar. Data för 2021 var ej tillgängligt vid publicering.
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Vår syn på hållbarhet har sin utgångspunkt i den svenska 
kommunsektorns värdegrund och bedrivs i enlighet med 
kommunallag och annan lagstiftning. Den överensstämmer 
därför med internationella ramverk som ILO:s kärnkonven-
tioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s 
ramverk för företag och mänskliga rättigheter, samt FN- 
initiativet Global Compact.

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

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

Vi verkar också för att kunskap ska byggas i sektorn avse-
ende skuldförvaltning som en del av god ekonomisk hushåll-
ning. I förlängningen bör detta ge förtroendevalda bästa 
handlingsutrymme att leverera välfärdstjänster till medborg-
arna. T.ex. har vi gjort särskilda insatser för att öka kunskap 
kopplat till om kommuner och regioner ska äga eller hyra 
sina verksamhetslokaler. Vidare är det centralt att Kommun-
invest i sin samhällsbärande roll tydligt styrs för att säkra att 
verksamheten bedrivs ansvarsfullt.

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

Kommuner och regioner är vår viktigaste intressentgrupp. 
Som medlemmar äger och styr de vår verksamhet men de är 

också våra kunder när de väljer att låna av oss. Dialogen med 
kommuner och regioner i deras roll som medlemmar förs i 
huvudsak med förtroendevalda politiker. Dialogen med 
kommuner och regioner i deras roll som kunder förs främst 
med tjänstepersoner,  vanligtvis med specialister inom eko-
nomi och finans. 

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

Hållbarhetsrisker 
Hållbarhetsrisk är risken för att Kommuninvests verksamhet 
direkt eller indirekt påverkar sin omgivning negativt kopplat 
till affärsetik och korruption, inklusive penningtvätt och 
finansiering av terrorism, klimat och miljö samt mänskliga 
rättigheter inklusive arbetsvillkor. Åtgärderna för att hantera 
hållbarhetsrisker styrs i hög grad av nationella och interna-
tionella regelverk och riktlinjer tillsammans med Förening-
ens ägardirektiv och interna instruktioner och policyer. 
En av de mest väsentliga hållbarhetsriskerna är hänförlig för-
troenderisk på grund av bristande kontroll och kravställning 
kopplat till ESG hos låntagare och motparter. Bolaget har 
som ett första steg börjat införa hållbarhetsrisker (ESG) som 
del av bedömningen av kommuner under särskild uppfölj-
ning och i samband med prövning av utlåningsram. Arbetet, 
som är komplext givet kommunsektorns breda samhällsupp-
drag, förväntas intensifieras under kommande år.

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

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

Hållbarhetsarbetet utgår från tre perspektiv

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

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

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

Vilka globala mål har tydligast koppling?

Hållbar fi nansiering

Ansvarsfull verksamhet

Hållbar organisation

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

Ansvarsfull
verksamhet

Hållbar 
organisation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-utsläpp, anpassning till klimatförändringar eller annan 
miljönytta. För Lån för Social Hållbarhet kan det handla om 
ökad trygghet, ökad delaktighet, bättre skolresultat eller 
ökad sysselsättning. Att bidra i en utveckling som leder till 
bättre styrning, uppföljning och utvärdering samt ett ökat 
fokus på hållbara investeringar ligger nära Kommuninvests 
grundidé. 

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

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

Hållbar finansiering
Kommuninvest erbjuder finansiella tjänster och produkter som stödjer kommuners och 
regioners arbete för god ekonomisk hushållning och en hållbar utveckling. Det ger 
förutsättningar för att skattepengar används så effektivt som möjligt, att öka stabiliteten  
i det finansiella systemet samt främja kommunsektorns hållbarhetsarbete.
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Öka kunskap om kommunal finansiering 
För att öka kunskapen om kommunsektorns långsiktiga 
finansiella förutsättningar bedriver vi egen forskning och 
publicerar rapporter som skildrar utvecklingen av kommu-
nala investeringar och dess finansiering, inklusive analys av 
upplåning och skuldsättning. Data tillgängliggörs i publika 
databaser. Kunskapsspridning via seminarier och enskilda 
möten sker löpande. Vi samarbetar även med akademin. 
Bland annat har Kommuninvest ett flerårigt samarbete med 
Örebro universitet för att främja forskning om kommun-
sektorns skuldförvaltning och finansiella förutsättningar,  
och vi finansierar såväl en professur som doktorandstudier. 
Kommun invest ingår vidare i referensgruppen som knutits 
till universitetets Masters-utbildning i Hållbart Företagande.

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

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

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

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

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

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

1

RAPPORT  |  UTSLÄPP TILL YTVATTEN FRÅN GRUVVERKSAMHET – EN HANDBOK

VÄGLEDNING 

Klimatkrav  
vid upphandling  
av byggprojekt

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

Ett samarbetsprojekt med:

HÅLLBARHETSRAPPORT

19Kommuninvest Ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2021

152 ( 858 )



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

affärsverksamhet. Föreningen hanterar medlems- och ägar-
frågor och Bolaget affärsfrågor.

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

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

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

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

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

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

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

Bolagets funktion för regelefterlevnad arbetar med att 
övervaka och kontrollera Bolagets efterlevnad av lagar och 
andra regler. Funktionen ger också råd till Bolagets styrelse, 
VD och personal, samt genomför utbildningar på området för 
att höja medarbetarnas kunskap och vaksamhet. 
 
Miljö och klimathänsyn
Koncernens miljö- och klimatarbete beaktar såväl den 
direkta påverkan från kontorsverksamheten, inköp och 
tjänster som den indirekta påverkan från den finansiella 
verksamheten. Affärsresandet kvarstod 2021 på mycket låga 
nivåer till följd av pandemin, och ett antal åtgärder vidtogs 
för att minska huvudkontorets klimatbelastning: solceller 
installerades på taket och kylaggregat ersattes med ett system 
baserat på fjärrkyla. Detta förväntas bidra till ökad egen 
energiproduktion, minskad energiförbrukning samt minskat 
buller.

Klimatkompensation 
Vi klimatkompenserar för de utsläpp som återstår efter det 
egna klimatarbetet. I enlighet med de förutsättningar som 
gäller för kommuner och regioner klimatkompenserar vi 
internt, dvs. för satsningar lokalt/i Sverige. Medel som 
avsätts används antingen för att finansiera initiativ som 
understödjer hållbarhetsarbetet hos Föreningens medlemmar 
eller bidrar till att minska Kommuninvests egen påverkan. 
Klimatkompensationsmedlen har hittills använts för Koncer-
nens deltagande i projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad”, 
tillsammans med Sveriges Allmännytta och IVL Svenska 
Miljö institutet, se case sida 19. Projektet får nu sin fort-
sättning med betoning på renovering, ombyggnad och till-
byggnad (ROT). 

Samhällsengagemang och samverkan
För att öka effekten av vårt hållbarhetsarbete och svara upp 
mot intressentförväntningar engagerar vi oss i relevanta sam-
hällsfrågor, ofta i samarbete med andra. Vi ingår också i flera 
initiativ som syftar till att främja en hållbar omställning, 
bland annat det strategiska innovations programmet för 
smarta hållbara städer, Viable Cities.

Ansvarsfull verksamhet
Tydlig ansvarsfördelning och fokus på ägarstyrning, bolagsstyrning och etik ska bidra till 
att Koncernen följer de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Styrning och uppföljning utformas för att leva upp till krav som kan ställas på en system
viktig aktör.
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Med hållbar organisation menar vi en organisation som 
präglas av en stark kultur och goda arbetsförhållanden, med 
friska och motiverade medarbetare och chefer. Organisatio-
nen stimulerar kontinuerligt lärande och har god förmåga att 
anpassa sig till nya förutsättningar. Arbetsmiljön främjar 
mångfald och jämställdhet, och diskriminering får inte före-
komma.

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

Respekt för mänskliga rättigheter en grundförutsättning 
Koncernen ska undvika att orsaka eller bidra till en negativ 
påverkan på mänskliga rättigheter i den egna verksamheten 
samt åtgärda sådan påverkan om den uppstår. Medarbetare 
ska ha möjlighet att kombinera arbetsliv och privatliv. Vidare 
ska Koncernen ha god kunskap om, samt god kontroll på,  
att gällande lagar och avtal på arbetsmarknaden efterlevs. 
Särskilt diskrimineringslagstiftning, miljölagstiftning, lag-
stiftning för publika bolag och lagstiftning som rör 
affärsrela tioner. Ingen form av diskriminering tolereras.

En jämställd arbetsplats
Vi värnar jämställdhet, mångfald och utveckling och ska 
vara en inkluderande (icke-diskriminerande) arbetsplats. 
Detta betonas i Bolagets Jämställdhets- och Mångfaldspolicy. 
Vid slutet av 2021 var 41 (39) procent av det totala antalet 
anställda kvinnor. Av cheferna var 38 (35) procent kvinnor, 
och i den verkställande ledningen var andelen 43 (43) pro-
cent. Bolaget har ett definierat mål om att öka andelen 
 kvinnliga chefer.

Ambitionen är att kunna attrahera, behålla och utveckla 
kompetenta medarbetare – oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
trosuppfattning, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck. Vid slutet av 2021 hade 13 
(13) procent av Bolagets medarbetare sitt ursprung i andra 
länder än Sverige. 14(12) olika länder fanns representerade 
i organisationen.

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

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

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

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

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

Hållbar organisation 
Att ha en hållbar organisation är avgörande för att långsiktigt kunna möta våra intressenters 
förväntningar. Arbetet styrs av höga ambitioner och insikten att varje medarbetare kan göra 
skillnad. Ett kommunikativt ledarskap, engagerat medarbetarskap och fokus på kompetens är 
centralt för att lyckas.
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En social fi nansmarknad tar form
Ett socialt hållbart samhälle kan beskrivas som ett jäm-
likt och jämställt samhälle där människor lever ett gott 
liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Till 
följd av demografi ska förändringar, ökad segregation och 
förekomst av ett antal socioekonomiskt utsatta områden 
är den bilden dock utmanad i Sverige. Att arbeta med 
social hållbarhet är ur både ett samhällsekonomiskt och 
mänskligt perspektiv nödvändigt och önskvärt, och är 
även av vikt för ett demokratiskt hållbart samhälle. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Miljöindikatorer – Kommun investkoncernen

Hållbar finansiering

Enhet 2021 2020 2019

Energiförbrukning

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

– varav elektricitet kWh  325 657 334 963 385 980

– varav uppvärmning kWh  235 460 183 830 230 873

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

– varav från elförbrukning1 Ton  103 106 122

– varav från uppvärmning2 Ton  16 13 20

Andel förnybar energi i energiförbrukning för elektricitet % 100 100 56

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

Andel förnybar energi i energiförbrukning för uppvärmning % 100 100 95

Total kontorsyta Kvm 2 217 2 217 2 217

Total energiförbrukning per Kvm KWh/Kvm  253 234 278

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

Resursanvändning

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

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

Andel hållbarhetsmärkt kontorspapper, av totala inköp % 100 84 100

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

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

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

Affärsresande

Totalt affärsresande Km 76 865 228 922 911 699

Totalt affärsresande per medarbetare Km 769 2 223 9 027

Totalt flygresande Km  14 899 90 363 493 063

Tågresor i Sverige Km  44 504 120 241 364 616

Totala CO2-utsläpp från affärsresande Ton 5 43 225

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

Totalt klimatavtryck

Verksamhetens totala klimatavtryck5 Ton  124 162 367

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

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

2)  Klimatpåverkan från uppvärmning beräknad med senast tillgängliga emissionsfaktor 
för fjärrvärme i Örebro kommun, för 2021 68 g CO2e/kWh, i enlighet med de principer 
för effektrapporte ring för gröna obligationer som Kommuninvest följer (Nordic 
Position Paper on Green Bonds Impact Reporting). Rapporterade värden är Scope 2 
enligt Greenhouse Gas Protocol.

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

4)  Värdena inkluderar justering för höghöjdsfaktor.

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

Enhet 2021 2020 2019

Utlåningsvolym

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

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

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

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

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

Grön låneandel % 13% 12% 10%

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

Hållbarhetsindikatorer
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Ekonomiskt värdeskapande – Kommun investkoncernen
Enhet 2021 2020 2019

Totala intäkter 

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

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

Distribuerat värde

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

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

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

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

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

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

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

Skatt Mnkr -0,1 –2,3 –2,9

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

Effektivitet

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

I tabellen redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt.

Enhet 2021 2020 2019

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

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

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

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

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

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

Anställningstid 2–4 år % 26 26 19

Anställningstid 5–9 år % 27 32 34

Anställningstid > 10 år % 30 27 29

Personalomsättning % 9 9 10

Deltagande i medarbetarundersökning % 89 94 95

Andel medarbetare med universitetsutbildning % 89 89 90

Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal % 100 100 100

Andel medarbetare som genomgått hållbarhetsutbildning % 83 83 93

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

Medarbetarstatistik – Kommuninvestkoncernen
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Källa: Big Travel, fram till 2020 med justering av 
Kommuninvest för s.k. RFI-faktor avseende fl ygets 
 höghöjdseff ekter.

Tjänsteresorna fortsatte under 
2021 att minska, främst som en 
konsekvens av Corona pandemin. 
Affärsresandet med flyg, mätt 
i antal km, minskade med 84 pro-
cent jämfört med 2020 och med 
97 procent jämfört med 2019. 
Tågresandet minskade med 
63 procent jämfört med 2020 
och med 88 procent jämfört 
med 2019. Det totala koldioxid-
avtrycket fortsatte att minska, 
och uppgick för 2021 till 1,0 (1,6) 
ton CO2e per medarbetare.
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Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Kommun invest ekonomisk förening, org. nr 7464532074

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för år 2021 på sidorna 14–25 och för att den är upprättad 
i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
 jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och god revisions-
sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss 
 tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Stockholm den

KPMG AB

Anders Tagde
Auktoriserad revisor

Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr 7464532074

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för år 2021 på sidorna 14–25 och för att den är upprättad 
i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och god revisions-
sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss 
tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Stockholm den

KPMG AB

Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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•  Jämförelsetal  avseende resultat räkningen avser  före gående år (1  januari–31  december 2020) 
om inte annat anges. Jämförelsetal avseende balans räkningen avser 31 december 2020 om  
inte annat anges.

•  Kommentarer till resultat- och balansräkningen samt förändringar i eget  kapital återfinns 
i anslutning till räkningarna, på sidorna 52, 54 och 56.

•  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 14–25 i detta dokument.

Förvaltnings
berättelse
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Allmänt om verksamheten
Kommuninvest bildades 1986 som ett regionalt projekt  
för interkommunalt samarbete i Örebro Län, via bolaget 
Kommuninvest i Örebro Län AB. Från och med 1993 blev  
det möjligt för alla kommuner och regioner i landet att söka 
medlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening (Fören
ingen). Föreningen äger kreditmarknadsbolaget Kommun
invest i Sverige AB (Bolaget), i vilket all affärsverksamhet 
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 Kommuninvests tjänster. Kredit till sådana bolag, 
stiftelser eller förbund förutsätter att deras ändamål ligger 
inom ramen för den kommunala kompetensen och att  
medlemmen tecknat borgen för kredittagarens förpliktelser. 
Det finansiella samarbetet ska bedrivas med minsta möjliga 
risktagande för Föreningen, Bolaget och dess medlemmar.

Finanssamarbetets organisation
Svenska kommuner och regioner kan efter prövning bli med
lemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening. Koncernen 
utgörs huvudsakligen av Föreningen och Bolaget. Bolaget 
äger sedan 1 januari 2012 även Kommuninvest Fastighets 
AB. Kommuninvest Fastighets AB äger den fastighet där 
 Bolaget bedriver sin verksamhet. 

Solidarisk borgen 
Medlemmarna i Föreningen tecknar en obegränsad soli
darisk proprieborgen för Bolagets samtliga förpliktelser. 
I tillägg 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 2021 hade Fören
ingen 294 (292) medlemmar, varav 280 (278) kommuner 
och 14 (14) regioner. Därmed var 97 (96) procent av Sveriges 
kommuner och 67 (67) procent av regionerna medlemmar 
(delägare) i Föreningen. Under året tillkom Täby och 
 Danderyds kommuner som 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 2021 till 
9 001,7 (8 151,5) mnkr. Ökningen är en effekt av inbetalt 
insatskapital från medlemmarna. Därutöver kan andels
kapitalet ökas genom stämmobeslut om insatsemission 
eller genom beslut om nya årliga insatser. 

Medlemsstatus
Antalet medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening 
uppgick vid årets slut till 294 (292). Ingen uppsägning av 
medlemskapet har skett under 2021 och ingen återbetalning 
av insatskapital till följd av uppsägning kommer att ske 
under kommande räkenskapsår.

Ränta på medlemsinsatser och återbäring 
Genom beslut på Föreningens årsstämma använder sig För
eningen från och med räkenskapsåret 2011 av överskottsut
delning till medlemmarna. Överskottsutdelningen är möjlig 
genom att Bolaget överför hela det skattemässiga resultatet 
som koncernbidrag till Föreningen. Överskottsutdelningen 
består dels av ränta på medlemmarnas insatskapital och dels 
av återbäring. 

Ekonomiskt utfall
Föreningen redovisar för 2021 ett resultat före skatt om 
473,0 (197,5) mnkr. Resultatet är främst hänförligt ett 
koncern bidrag från Bolaget om 488,0 (225,9) mnkr.  
Resultat efter skatt uppgick till 472,9 (199,7) mnkr.
 

Förvaltningsberättelse  
– Moderföreningen
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Personal
Föreningen har under 2021 haft en anställd och löne
summan, inklusive sociala avgifter och pensionsavsättningar 
till 2,7 mnkr.

Vinstdisposition
Styrelsen för Kommun invest Ekonomisk förening föreslår 
att:

Till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel 
480 129 866 kr disponeras på följande sätt:

Till medlemmarna utdelas 2,5 % 
insatsränta på insatskapitalet 199 646 540

Till medlemmarna utdelas åter-
bäring i proportion till respektive 
medlems andel av den totala 
affärsvolymen under 2021 273 253 460

Balanseras i ny räkning 7 229 866

Summa disponerat 480 129 866

Se även not 11 på sidan 89. 

• Att berättigade till insatsränta och återbäring är de 
 kommuner och regioner som blivit medlemmar 
i Föreningen senast 31 december 2021.

• Att utbetalning av ränta på insatskapital och återbäring 
ska ske senast en månad efter beslut på Föreningens års
stämma 2022.

• Att med affärsvolym avses för respektive medlem för 
2021 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 expone
ringar innebär att Kommuninvest vid varje tidpunkt ska ha 
en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkra
ven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och 
dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade 
risker i verksamheten i enlighet med Kommuninvests interna 
kapitalutvärderingspolicy. Den totala kapitalrelationen upp
går till 403,7 (357,4) procent, att jämföra med kravet, inklu
sive buffertkrav, särskild kapitalbaskrav samt Pelare 2 väg
ledning, om 103,6 (10,5) procent.

Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 
9 409,9 (8 565,4) mnkr och slutligt minimikapitalkrav till 
186,4 (191,7) mnkr. Specifikation av posterna framgår av 
not 2, avsnitt Kapitaltäckning Koncernen.

Kommuninvests ekonomiska ställning ger inte upphov till 
annan bedömning än att Kommuninvest kan förväntas fullgöra 
sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedöm
ning är att den föreslagna utdelningen av insatsränta och åter
bäring inte äventyrar Föreningens ekonomiska situation. 

Vad beträffar Kommuninvests resultat och ställning 
i övrigt, hänvisas till resultat och balansräkningar med 
 till hörande bokslutskommentarer.
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God styrning och kontroll är av central betydelse för Kon
cernen, eftersom den är offentligt ägd och har ett ansvarsfullt 
uppdrag. Bolagsstyrningsrapporten för Kommuninvest 
i  Sverige AB återfinns i dess årsredovisning. 

Kommuninvestkoncernen
Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”, org.nr. 
7164532074) äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest 
i Sverige AB (”Bolaget”, org.nr. 5562814409). Bolaget äger 
100 procent av aktierna i Kommuninvest Fastighets AB (org.
nr. 5564645629). Andelskapitalet i Föreningen uppgick per 
20211231 till 9 001,7 (8 151,5) mnkr. Varje ny medlem 

i Föreningen tillskjuter ett andelskapital till Föreningen 
 baserat på invånarantal i medlemskommunen eller  regionen. 
Per 20211231 hade Föreningen 294 (292) medlemmar. 

Principer för styrning
Medlemmarna i Föreningen utgörs av svenska kommuner 
och regioner. Föreningen är en medlemssamverkan med främ
sta syfte att ge medlemmarna och deras majoritetsägda före
tag tillgång till kostnadseffektiv och stabil lånefinansiering.

Föreningen ska enligt stadgarna inte drivas med vinst
syfte. När dess behov av konsolidering är tillgodosett ska allt 
överskott tillfalla medlemmarna. Medlemmarna bestämmer 

Styrning och kontroll i centrum
Kommuninvest Ekonomisk förening är moderförening i Kommuninvestkoncernen. Föreningen 
ägs av 294 svenska kommuner och regioner med syfte att effektivisera deras finansverksamhet. 
Föreningen utgör tillsammans med Kommuninvest i Sverige AB (publ) samt Kommuninvest 
Fastighets AB en finansiell företagsgrupp.

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

 Utnämningsansvar 
 Rapporteringsvägar
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själva om verksamhetens inriktning, och ingen medlem har 
ensam ett bestämmande inflytande. På föreningsstämman 
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 föreningsstämman. 
Inför föreningsstämman 2021 hölls medlemssamråden vid 
9 helt digitala tillfällen. 456 politiker och tjänstemän deltog. 
I oktober 2021 hölls även tre extrainsatta medlemssamråd 
för att informera om riskskatten. Även dessa tillfällen var 
helt digitala och hade ca 380 deltagare från hela landet.
 
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. 
Ägardirektiven inkluderar framförallt riktlinjer för konso
lidering, risknivåer, ersättningsprinciper, principer för resor 
och representation, kunskap i finansieringsfrågor, utveckling 
av produkter och tjänster samt eventuella särskilda uppdrag 
som Föreningen ger Bolaget. Ägardirektiven blir gällande 
genom att de fastställs av föreningsstämman och års
stämman 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, i enlighet med ägardirekti
ven, de ersättningsprinciper som gäller inom Bolaget. Princi
perna ses även över regelbundet. Bolaget bedöms inte vara 
i behov av en särskild ersättningskommitté. 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
Föreningssstämman är det högsta beslutande organet inom 
Koncernen. Föreningsstämman genomfördes som en så kall
lad hybridstämma i Stockholm den 15 april 2021. Vid en 
hybridstämma ställs krav att minst ordförande och sekrete
rare vid stämman är närvarande vid den ort stämman är 
 kallad till. Övriga deltagare deltar digitalt. Vid stämman var 
177 (138) kommuner och regioner representerade, mot
svarande 65 (47) procent av medlemmarna. Vid förenings
stämman har varje medlem en röst. Några av de beslut som 
fattades var: 
•  Årsredovisning.
•  Ränta på insatskapital och återbäring till medlemmarna.
•  Ägardirektiv till Kommuninvest i Sverige AB. 
•  En reviderad plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. 

Årsstämman i Bolaget hölls i direkt anslutning till Förening
ens årsstämma. 

Valberedning
Det finns två valberedningar inom Koncernen, dels en val
beredning i Föreningen, dels en valberedning i 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 i Föreningen utses vid föreningsstämman, 
på basis av förslag lämnat av Föreningens styrelse. Valbered
ningen i Föreningens företag utses inom Föreningens styrelse. 
Föreningens styrelse har beslutat att dess arbetsutskott ska 
utgöra valberedning i 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 sty
relse hanterar frågor som rör affärsverksamheten. Det inne
bär att frågor rörande nya medlemmar, utträde, eventuell 
uteslutning, kapitalisering av Koncernen, borgensfrågor 
med mera hanteras av Föreningens styrelse. 

Bolagets styrelse hanterar finansieringsfrågor, kredit frågor 
(exempelvis limiter, analyser) samt andra verksamhetsfrågor. 
Kopplingen mellan de båda styrelserna är dock stark, efter
som vissa frågor angår både förenings och bolagsstyrelsen. 
Föreningens styrelse, som representerar ägarna, har dock 
ingen direkt bestämmanderätt över Bolagets styrelse. 

Mer information om Kommun invests bolagsstyrning 
På Kommun invests webbplats www.kommuninvest.se  
återfinns  följande information:

• Stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening.

• Information om medlemmar och medlemsinträde.

• Bolagsordning för Kommuninvest i Sverige AB.

• Information om valberedningarnas arbete.
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 Föreningens styrning av Bolagets styrelse sker endast genom 
stämmobeslut eller stämmobeslutat ägardirektiv.

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 och revisionsutskott enligt arbetsordning fastställd 
av föreningsstämman. Arbetsutskottet har i egenskap av 
 revisionsutskott vidare i uppdrag att träffa Föreningens och 
dotter företagens externa revisorer och lekmannarevisorer 
för att informera sig om revisionens inriktning och omfatt
ning samt synen på Föreningens och Koncernens risker. 
Resultatet av arbetsutskottets och revisionsutskottets 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 
samhällsnyttig 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 Fören
ingen. Om det i ett enskilt ärende är oklart om beslutande
rätten ska tillkomma styrelsen eller den verkställande direk
tören, ska verkställande direktören låta styrelsen pröva 
frågan eller om styrelsens ställningstagande inte kan in 
väntas, samråda med styrelsens ordförande. Enligt Lag 
(2018:672) om ekonomiska föreningar 7:e kap., 29 §, ges 
verkställande direktören rätt att i vissa fall vidta åtgärder 
utan styrelsens bemyndigande. Av skäl som angivits ovan ska 
verkställande direktören i sådana fall iaktta mycket stor res
triktivitet och alltid söka samråd med styrelsens ordförande.

Ägarledningsprövning
I enlighet med regelverket för finansiella företag som står 
under Finansinspektionens kontroll, ska styrelsens ledamöter 
i Kommuninvest Ekonomisk förening samt verkställande 
direktören ägarledningsprövas. 

Styrelsepresentation
Styrelsen för Kommuninvest Ekonomisk förening har, från 
och med föreningsstämman 15 april 2021, bestått av Göran 
Färm (ordförande), Linda Frohm (vice ordförande), Lilly 
Bäcklund, Britta Flinkfeldt, EwaMay Karlsson, Maria Lilje
dahl, Örjan Mossberg, Ulf Olsson, Jonas Ransgård, Fredrik 
Larsson, Niclas Nilsson, Bo Rudolfsson, Mohamad Hassan, 
Pierre Sjöström och AnnaBritta Åkerlind. Ledamöterna 
 presenteras på sidan 33. 

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 uppgif
terna kräver djup ekonomisk specialkompetens. Enligt kom
mitténs instruktion ska sammansättningen spegla olika delar 
av landet. Medlemmarna ska ha erfarenhet från olika kom
muntyper samt kunskaper om verksamheter i bolagsform. 

Ersättningar
Vid föreningsstämman 2021 beslutades om en förändrad 
arvodering för föreningsstyrelsen, se vidare not 7 där de 
samman lagda arvodena framgår. Totalt arvode till styrelsens 
leda möter uppgick för år 2021 till 1 882,2 (1 681,3) tkr.

Valberedning för Föreningens företag 2021/2022 
Göran Färm (S), Norrköpings kommun, ordförande 

Linda Frohm (M), Kalix kommun, vice ordförande 

Ewa-May Karlsson (C), Region Västerbotten

Pierre Sjöström (S), Staffanstorps kommun

Mer information om valberedningen, inklusive den fullständiga arbets
ordningen, finns på www.kommuninvest.se

Styrelsearbetet 2021
Under 2021 har styrelsen haft 5 (5) ordinarie sammanträden, 1 (1) 
extrainsatt samt 1 (1) konstituerande sammanträde samt 3 (1) semi-
narier. Arbetet och besluten har, utöver de löpande ärendena, 
bland annat avsett:

• Medlemssamråd

• Planerad kapitaluppbyggnad

• Ägardirektiv

• Uppföljning av medlemmarnas och sektorns skuldsättning

• Internrevisionsrapporter

• Årsredovisning och delårsrapport

• Intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU)

• Erbjudande om medlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening

• Styrelseutvärdering
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Styrelsen för Kommun invest 
 Ekonomisk förening

Ordförande Vice ordförande Ordinarie ledamöter

SUPPLEANTER 

Peter Hemlin (M)
Bollebygd kommun

Andreas Svahn (S)
Region Örebro län

Christina Johansson (M)
Arboga kommun

Peter Kärnström (S)
Sandvikens kommun

Lill Jansson (L)
Lerums kommun

Hans Lindberg (S)
Umeå kommun

Hanne Lindqvist (M) 
Kalmar kommun

Ann-Marie Johansson (S)
Region Jämtland Härjedalen

Anders Johansson (C)
Mönsterås kommun

Elizabeth Peltola (C)
Älmhults kommun

Catharina Fredriksson (S)
Oxelösunds kommun

Teddy Nilsson (SD)
Svalövs kommun

Martin Kirchberg (SD)
Torsås kommun

Anna Lipinska (KD)
Värmdö kommun

Jeanette Wäppling (V)
Gällivare kommun

GÖRAN FÄRM (S)
Norrköpings kommun

LINDA FROHM (M)
Kalix kommun

LILLY BÄCKLUND (S)
Lycksele kommun

BRITTA FLINKFELDT (S)
Arjeplogs kommun

EWA-MAY KARLSSON (C)
Region Västerbotten

ÖRJAN MOSSBERG (V)
Växjö kommun

JONAS RANSGÅRD (M)
Göteborgs Stad

FREDRIK LARSSON (M)
Region Värmland

NICLAS NILSSON (SD)
Kristianstads kommun

MOHAMAD HASSAN (L)
Uppsala kommun

MARIA LILJEDAHL (SD)
Köpings kommun

ULF OLSSON (S)
Borås stad

BO RUDOLFSSON (KD)
Laxå kommun

PIERRE SJÖSTRÖM (S)
Staffanstorps kommun

ANNA-BRITTA ÅKERLIND (C)
Örnsköldsviks kommun
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REVISORER 
Föreningsstämman för Kommuninvest Ekonomisk fören
ing väljer externrevisor och lekmannarevisorer. 
Kommun invest ska enligt bolagsordningen ha en revisor. 
Extern revisorn utses av föreningsstämman på förslag 
från styrelsens revisionsutskott för tiden intill slutet av 
den ordinarie stämma som hålls under det fjärde räken
skapsåret efter revisorsvalet. Föreningsstämman har 
också rätt att utse en revisors suppleant.

Samma revisionsbolag som är utsett till externrevisor 
för Föreningen är även utsett till externrevisor för 
 Bolaget och Kommuninvest Fastighets AB. Syftet är att 
erhålla en mer effektiv revision för Koncernen.

Extern revisor
Vid 2020 års föreningsstämma utsågs, för perioden intill 
slutet av föreningsstämman 2024, KPMG AB till revisions
bolag. KPMG AB har som huvudansvarig revisor valt 
 auktoriserade 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 2017 utsett PwC  
(Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) till intern
revisionsbolag, med certifierade internrevisorn  
Peter Nilsson som internrevisor.

Lekmannarevisorer
Lekmannarevisorerna träffar regelbundet de externa 
revisorerna, styrelseordföranden, verkställande direktö
ren och andra representanter för Föreningen. Vid behov 
kan lekmannarevisorerna initiera extra gransknings
insatser utöver den normala lagstadgade revisionen. 
På Föreningens årsstämma 2020 utsågs följande lek
mannarevisorer för Föreningen intill slutet av årsstäm
man 2024: Anki Svensson (M) Tyresö kommun (omval) 
och Ambjörn Hardenstedt (S), Svedala kommun (nyval). 

Samma personer som är utsedda lek mannarevisorer 
för Föreningen var tidigare utsedda lekmannarevisorer 
för hela Koncernen. På föreningsstämman 2020 beslu
tades dock att lekmannarevisorernas uppdrag ska kon
centreras till att enbart granska Föreningen och dess 
verksamhet. 
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Forskning och utbildning
Arbetet inom forskning och utbildning bedrivs på fyra områden: forskning, utbildning, 
 rapporter och omvärld. Sammantaget ska arbetet generera ökad kunskap om kommunsektorns 
utveckling samt en aktiv kunskapsspridning till medlemmar och omvärld. Arbetet har under 
2021 delvis anpassats med anledning av covid-19. 

Inom området forskning fi nns bland annat Kommuninvest 
Forskningsberedning vars arbete syftar till att öka kun
skapen om kommunsektorns ekonomiska situation och lång
siktiga utmaningar. Beredningen ska även bidra till att öka 
medlemmarnas förståelse för de krav som kommer att ställas 
på såväl förtroendevalda som tjänstepersoner i kommun
sektorn. Inriktningen under året har varit att få igång bered
ningens arbete och öka synligheten för beredningen för både 
forskare och medlemmar. Under året har vi anordnat ett 
webbinarium och släppt tre forskningsrapporter varav en 
skriven av beredningen. Centrum för kommunstrategiska 
studier (CKS), KEFU, Kommunforskning i Västsverige (KFi) 
och Kommuninvest gör en gemensam satsning på en 
webbinarie serie med start i februari 2022. 

Inom området utbildning har samarbetet med Kommu
nalekonomernas förening (KEF) fortskridit med ytterligare 
en omgång utbildningar. Även samarbetet med Handelshög
skolan i Stockholm har genomfört ytterligare en omgång 
utbildning för större kommuner. Ett utbildningskoncept har 
även utvecklats för de mindre kommunerna, där första 
omgången startar i början på 2022.

Två fokusrapporter har publicerats under 2021  ”Att äga 
eller hyra verksamhetslokaler – hur ser kalkylerna ut i kom
munsektorn” samt ”Styrning i fi nansiell balans – En mer 
effektiv ekonomistyrning i kommunsektorn”. Båda rappor
terna har utvecklats till rådgivningsprodukter inom bolaget. 
Den nionde upplagan av rapporten ”Den kommunala 
låneskulden” har publicerats under året. För att vara aktuella 
och snabba i kommentarer om det som händer inom kom
munsektorn har även en blogg startat under året, där har ett 
20 tal kortare analyser och kommentarer publicerats. Därtill 
har kvartalsrapporterna ”Kommunsektorns skuldförvalt
ning” publicerats med två fördjupningar. 

Det sista området, omvärld, har även under 2021 tagit 
stor plats. Välfärdsekonomerna¹ har publicerat två nya 
 rapporter och en debattartikel. Med möjligheten att delta 
på digitala webbinarium och utbildningar har antalet externa 
föreläsningar också ökat där Kommuninvest deltagit på både 
större evenemang och presentationer för enskilda kommuner. 

1)  Välfärdsekonomerna är en tillfällig expertgrupp för analys av kommuner och regioners ekonomi i coronakrisens spår. Här ingick vid årsskiftet Henrik Berggren, Lars Hultkrantz, 
Katarina Holmgren, Sören Häggroth, Roger Molin, Susanne Spector, Emelie Värja och Annika Wallenskog.

Finanspolitiska
ramverket och 
kommunerna

FOKUSRAPPORT

Statens insatser 
för kommunsektorn 
under covid-19 
– FEM GODA RÅD

Utjämning av 
kommunalskatternaför kommunsektorn kommunalskatterna

Covid-19 och den kommunala låneskulden 
– en ögonblicksbild

FOKUSRAPPORT
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Nya medlemmar
Kommuninvest Ekonomisk förening kunde under 2021 välkomna två nya 
medlemmar: Täby och Danderyds kommuner. Syftet med medlemskapet 
för dessa två kommuner har bland annat varit att ha tillgång till ytterligare 
en finansieringskälla som dessutom på sikt kan halvera kostnaderna för 
upplåningen till investeringar.

Kapitaliseringsplan
Kommuninvests utlåning har de senaste åren ökat väsentligt. 
 Jämfört med tidigare år ökade utlåningen till medlemmarna 2021 
i något långsammare takt. Prognoserna pekar dock på att utlå-
ningen till kommuner och regioner kommer att fortsätta öka 
under de närmaste åren.

För att säkra riskhantering och stabilitet i verksamheten och 
att fortsatt kunna erbjuda medlemmarna finansiering till väl-
färds  investeringar kommer kapital att behöva tillföras. Mot den 
bakgrunden antog föreningsstämman i april 2020 en offensiv 
plan för stegvis kapitaluppbyggnad. Kapitaliseringsperioden 
sträcker sig till och med år 2024. Inriktningen är att såväl interna 
som lagstadgade kapitalkrav hela tiden ska uppfyllas med bred 
marginal. Föreningsmedlemmarna ska alltid har tillräcklig fram-
förhållning för att i god tid, om det mot förmodan skulle behövas, 
kunna fatta beslut om extra kapitaltillskott. Den centrala delen 
i planen är en successiv ökning av insatskapitalet.

Kommunernas insatskapital har genom ökning år 2021 höjts 
från 900 kr/invånare år 2020 till 1 000 kr/invånare år 2021 och 
kommer successivt att öka till 1 300 kr/invånare år 2024. Regio-
nernas insatskapital, som är en femtedel av kommunernas, har 
höjts från 180 kr/invånare år 2020 till 200 kr/invånare år 2021 och 
kommer höjas till 260 kr/invånare fram till 2024. Enligt Kommun-
invests prognoser och kalkyler är dessa summor väl avvägda för 
att kunna uppnå lagstadgade kapitalkrav och samtidigt kunna 
erbjuda medlemmarna finansiering av välfärden.

Utvecklat stöd i  
finansiella beslut
Kommuninvest har under året fortsatt att utveckla det stöd i 
finansiella beslut som erbjuds kunder/medlemmar. Syftet är att 
främja god ekonomisk hushållning samt uppbyggnad av kunskap 
och medvetenhet i specifika frågor. Utvecklingen har skett i nära 
dialog med kunder/medlemmar och relevanta organisationer. 
Materialet och rådgivningsupplägget, där finansrådgivarna bistår 
i djupare analyser, har förstärkts på fyra områden. Det gäller äga 
eller hyra verksamhetslokaler, borgensavgifter, styrning i finan-
siell balans och likviditetsplanering.
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Hållbar finansiering  
och utvecklad kunskap
Riksbankens åtgärder för att lindra effekterna av coronapandemin har gett en påverkan på 
Kommuninvests konkurrenskraft. De stora investeringsbehoven för kommunsektorn kvarstår dock 
och det långsiktiga mervärdet av kommunal samverkan genom Kommuninvest är alltjämt stort.

Verksamhetens inriktning
Kommuninvest ska genom effektiv finansiering av investe
ringar och kunskapshöjning inom kommunal skuldförvalt
ning bidra till en långsiktigt hållbar välfärd. Kommuninvest 
erbjuder produkter och tjänster som möter kundernas behov 
av finansiering, stödjer kommuner och regioners hållbarhets
arbete och bidrar till hela sektorns kompetens inom skuld
förvaltning.

Kommuninvest fortsätter att digitalisera och effektivisera 
låneprocessen. Funktioner som underlättar kundens hante
ring av behörigheter och nödvändiga beslutsdokument inom 
låneprocessen har lanserats under året. Utvecklingen av den 
digitala låneprocessen uppskattas av kunderna och andelen 
lån som upptas genom det digitala flödet ökar kontinuerligt.

Under året har Kommuninvest också erbjudit ett utveck
lat stöd i finansiella beslut, i form av rapporter, webbinarier 
och verktyg inom flera viktiga fokusområden för kunder och 
medlemmar. Exempel är en vägledning inom borgensavgifter 
för kommunala bostadsbolag, som tagits fram i samarbete 
med SKR och Sveriges Allmännytta, stöd för analys och över
väganden kopplat till valet att äga eller hyra verksamhets
lokaler samt stöd för en bättre likviditetsplanering. 

Den nya låneprodukten Lån för Social Hållbarhet har 
framgångsrikt lanserats under året. Utöver pilotkunderna 
har även ytterligare kunder tillkommit. Arbetet fortsätter 
med att etablera låneprodukten hos våra kunder.

Kommuninvests fokusområden är utgångspunkt för 
 verksamhetsstyrningen.

Flerårsöversikt
Utvecklingen av Bolagets utlåning har påverkats av pande
min och de omfattande statsbidragen till kommunsektorn 
och de tillgångsköp av kommunobligationer som Riks
banken gjort. Den totala utlåningen uppgår till 461 mdkr 
vid slutet av 2021, en tillväxt under året på 3procent. Det ska 
jämföras med en årlig tillväxt på 10 procent under de senaste 
fem åren. Bolagets andel av kommunsektorns externa upp
låning har ökat från 50 procent till en beräknad andel om 
58 procent under samma period.

För flerårsdata i tabellform, se sidan 7.

KUND/MEDLEM
Att vara kundens/medlemmens förstahandsval  

inom kommunal finansförvaltning genom att  
anpassa produkt- och tjänsteutbudet inom  

alla utvalda kundsegment

KOMPETENS
Att bredda och fördjupa 

 medarbetarnas 
 kompetens för att säker-

ställa en konkurrens-
kraftig verksamhet 

i framtiden

EFFEKTIVITET
Att säkra att Bolagets 
 utlåningspris, genom-

snittlig upplånings-
kostnad plus olika 
marginal påslag, är 
konkurrens kraftigt 

i  relation till  kommunernas 
egen upplåning

Bolagets fokusområden

37Kommuninvest Ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2021

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – VERKSAMHETSINRIKTNING 170 ( 858 )



Kombinationen av omfattande renoverings
behov av de bostäder och fastigheter som bygg
des under åren 1965–1975 och en kraftig 
befolkningstillväxt som kräver fler verksam
hetslokaler och utbyggd infrastruktur har drivit 
upp kommunsektorns investeringsvolymer. 
Investeringarna omfattar flera kommunala 
verksamhetsområden såsom fastigheter, bostä
der, vatten och avlopp, infrastruktur och energi
produktion. Under 2020 minskade emellertid 
investeringarna i kommunsektorn något, vilket 
sannolikt är en effekt av coronapandemin. 
Kommuninvests bedömning är att investering
arna kommer att växa under de kommande 
åren, men i något lägre takt än genomsnittet 
under det föregående decenniet. Bedömningen 
baseras på att befolkningsprognoserna revide
rats ned samtidigt som behovet av underhåll 
och omställning finns kvar. 

Efter två år av fallande självfinansieringsgrad 
av investeringar stabiliserades utvecklingen 
under 2019 och under 2020 steg självfinansie
ringsgraden kraftigt till följd av ett rekordstarkt 
resultat i kombination med minskande investe
ringsvolymer. Även under 2021 förväntas själv
finansieringsgraden vara relativt hög, och 
kommun sektorn har en stark likviditetssitua

tion till följd av stora stats bidrag under 2020. 
Detta medför att låne behovet dämpats under 
2021, trots att investerings behovet fortsätter 
att vara högt. 

Kommuninvest växte kraftigt efter finans
krisen 2007–2008 och har sedan fortsatt att 
ökat sin marknadsandel. Mellan åren 2017 till 
2021 öka marknadsandelen från 50 till 58 pro
cent. Finansiering via banksektorn och bilate
rala parter minskade under samma period från 
17 till 12 procent av låneskulden. Ett tjugotal 
kommuner/regioner och en handfull kommu
nala företag är idag aktiva på kapitalmarkna
den. Utgivningen av kommunala obligationer 
och certifikat stod för 30 procent av sektorns 
finansiering under 2021, en andel som varit 
relativt konstant under de senaste åren. 

Tillväxten under perioden 2017–2021 för 
sektorns låneskuld har i genomsnitt legat på 
7 procent. Kommuninvests utlåning växte 
under samma period med en genomsnittlig 
 tillväxt på 11 procent. 

1)   Prognos baserad på Kommuninvests löpande uppföljning av skuld 
och investeringsutvecklingen inom kommunsektorn. Vid tidpunkten 
för årsredovisningens publicering var de fullständiga under lagen för 
2021, kommunernas och regionernas egna årsredovisningar, inte 
tillgängliga. Värden och andelar för 2020 har justerats i enlighet 
med kommunernas och regionernas egna årsredovisningar. 

Starka resultat i sektorn
Stark likviditet i kommuner och regioner dämpar behovet av lånefinansiering. Den kommunala 
låneskulden ökade med 29 mdkr under 2021 till 795 (766)¹ mdkr. Kommuninvest har fortsatt en  
stark ställning och bolaget finansierade 58 (58) procent av kommunsektorns totala låneskuld.

Kommunsektorns upplåning 
under den senaste tioårs-
perioden karakteriseras av 
en ökad andel upplåning  
via Kommun invest och egna 
marknadsprogram, samt  
en minskning av upplåning 
via banksektorn. Data för 
2021 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
2011–2021

Mdkr %

Kommunala 
 upplåningsformer
Svenska kommuner 
och regioner har till-
gång till tre huvud-
sakliga källor för  
lånefinansiering:

•  upplåning via 
Kommuninvest

•  upplåning via  
banksektorn eller 
annan bilateral  
part

•  upplåning på  
penning- och  
obligations-
marknaderna.
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Stärkt marknadsposition
Genom Kommuninvest och övriga kapital
marknaden kunde Sveriges kommuner och regi
oner under 2021 tillgodose sina upplånings
behov på ett effektivt sätt. Kommuninvest 
erbjuder låneprodukter med kort eller lång 
kapitalbindning, med fast eller rörlig ränta samt 
lån som löper tillsvidare med ömsesidig rätt till 
uppsägning helt eller delvis. 

Utlåningstillväxten under 2021 har delvis 
återhämtats relativt andra halvåret 2020. Två 
faktorer som fortsatt påverkar tillväxten är sek
torns goda likviditet pga stora statsbidrag under 
pandemin, samt ett mer utmanande konkur
rensläge relativt kunder med egna marknads
program på grund av det hoptryckta ränteläget. 

Riksbankens köp av kommunobligationer 
har resulterat i lägre räntor, men också i att 
skillnaden mellan Kommuninvests priser ut mot 
kund och de priser kunderna själva kan låna till 
i kapitalmarknaden har minskat. 

Vid årets slut uppgick utlåningen i nominella 
termer till 460,7 (442,8) mdkr. Kommuninvests 
konkurrenskraft uttryckt som andelen accepte
rade offerter, har varit fortsatt stark. Acceptans
graden uppgick till 98 (98) procent. Offertsta
tistiken återspeglar dock inte den upplåning 
som Kommuninvests medlemmar gör genom 
egna marknadsprogram. Årets nyutlåning och 
omsättning av befintliga lån, fördelades med 
89 (89) procent på lån med en kapitalbindning 
längre än ett år och 11 (11) procent på lån med 

en kapitalbindning om ett år eller kortare. Lån 
med en kapitalbindning om ett till tre år stod 
för 20 (26) procent av volymen. Vid utgången 
av 2021 bestod utlåningsportföljen av 47 (49) 
procent lån med fast räntebas och 53 (51) pro
cent 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 2021 hade 83,5 (74,7) mdkr 
i Gröna lån beviljats. Motsvarande belopp för 
utbetalda Gröna lån var 60,2 (41,0) mdkr. 
Andelen Gröna lån i för hållande till total utlå
ning baseras på utbetald volym och uppgick till 
13 (12) procent. Mer information om Gröna lån 
återfinns på sidorna 18–19 samt sidan 24.

Lån för Social Hållbarhet
Det utvecklingsarbete rörande en låneprodukt 
för social hållbarhet, som inleddes 2019 tillsam
mans med en mindre grupp medlemmar och 
kunder, övergick från pilotfas till lansering för 
samtliga kunder fr o m 30 mars. Vid utgången 
av 2021 hade 614 mnkr i Lån för Social Håll
barhet beviljats, avseende 7 projekt och 6 kom
muner. Motsvarande belopp för utbetalda Lån 
för Social Hållbarhet var 207 mkr. Mer infor
mation om Lån för Social Hållbarhet återfinns 
på sidorna 22–24.

Lån som möter kundernas behov
Kommuninvests utlåning växte under 2021 till 460,7 (442,8) mdkr. Den starka likviditeten 
i  sektorn dämpar behovet av lånefinansiering. Sektorns låneskuld ökar, men i lägre takt än 
 föregående år. Kommuninvests marknadsandel ligger konstant på 58 procent. Vid utgången 
av 2021 hade Kommuninvest totalt 904 (912) aktiva låntagare.

Antal medlemmar och utlåningsvolym
1988–2021

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 (nominellt 
värde), Kommuninvest  
i Sverige AB
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Enbart utlåning 
till svenska 
 kommuner  
och regioner
All Kommuninvests 
utlåning sker till 
svenska kommuner 
och regioner. Lån kan 
erbjudas till:

•  Kommuner och  
regioner som är 
medlemmar 
i Kommuninvest 
Ekonomisk förening.

•  Kommunala och 
regionsägda bolag, 
där en eller flera 
medlemmar 
i Kommuninvest 
Ekonomisk förening 
innehar bestäm-
mande inflytande.

•  Kommunala stiftel-
ser och förbund, 
mot borgen och för-
utsatt att de är när-
stående medlem 
eller medlemmar 
i Kommuninvest 
Ekonomisk förening.
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Fokus på benchmarkupplåning 
Svenska kronor, USdollar och Euro utgör stra
tegiska upplåningsmarknader, både vad gäller 
traditionell upplåning och det som definieras 
som hållbar upplåning. Upplåningen görs för 
att ersätta lån som förfaller eller har återkallats, 
för att finansiera nyutlåningen i utlåningsverk
samheten samt för att anpassa storleken på lik
viditetsreserven efter rådande marknadssyn och 
likviditetsberedskapskrav. 

Under året lånades totalt 119,9 (131,4) mdkr 
upp i obligationer med löptid över ett år, varav 
64,7 (68,7) mdkr emitterades i det svenska obli
gationsprogrammet. I detta program var 287,1 
(259,3) mdkr utestående vid slutet av året. Där
utöver avtalades villkorad upplåning med 
potentiell förtidsin lösen inom ett år, motsva
rande 6,8 (9,5) mdkr. Upplåning i kortfristiga 
certifikat, med löptid under ett år, uppgick till 
47,1 (65,0) mdkr. Tidigare emitterad upplåning 
till ett belopp om 9,4 (8,7) mdkr återköptes och 
168,4 (129,4) mdkr förföll. 

Inom det svenska obligationsprogrammet 
emitterades 2 obligationer med ny löptid under 
året, totalt omfattar det 9 utestående obliga
tioner. 5 större benchmarkupplåningar på den 
internationella marknaden genomfördes, samt
liga i USdollar, varav en av obligationerna var 
grön. Totalt emitterades 3 gröna obligationer 
som möjliggör finansiering av miljöinriktade 
investeringsprojekt i Föreningens medlems
kommuner och regioner.

Vidareutveckling av 
 upplåningsverksamheten 
Kommuninvests största finansieringskälla är det 
svenska obligationsprogrammet. Under våren 
2020 utvecklades emissionsförfarandet inom 
programmet så att emissioner sker via vecko
visa auktioner, istället för på förfrågan. Under 
2021 emitterade Kommuninvest för första 
gången en ny obligation genom det nya för
farandet. Förändringen har mottagits väl av 
marknaden.

Under november 2021 beslutades att 
Kommun invest lämnar den taktiska upp
låningsmarknaden Uridashi. Bolaget har länge 
haft nytta av de specifika möjligheter som den 
japanska Uridashimarknaden erbjuder. Under 
de senaste åren har dock marknadens betydelse 
minskat och vid utgången av 2021 stod 
 Uridashi för endast 1 procent av Kommun
invests upplåningsportfölj. Beslutet är en del 
i ett kon tinuerligt arbete för att optimera upp
låningsstrategin och att koncentrera upp
låningen till de strategiska marknaderna.

Betydande låntagare  
med högsta kreditbetyg
Kommuninvest lånar pengar på kapitalmarknader i Sverige och internationellt för att finansiera 
utlåning till kommuner och regioner. Upplåningsverksamheten har fungerat väl under året med 
en god efterfrågan på Kommuninvests obligationer. Den solidariska borgen från medlemmarna 
gör Kommuninvest till en säker investering för investerare. Den totala upplåningen vid årets slut 
uppgick till 506,7 (492,9) mdkr i nominella termer.

Riksbankens köp av Kommuninvests 
 obligationer
I slutet av april 2020 utvidgade Riksbanken sitt 
QE-program till att även omfatta kommunobligationer. 
Under 2021 har Riksbanken köpt kommunobligationer 
vid 45 olika tillfällen för sammanlagt 64 mdkr, 60,2 
mdkr av dessa innefattar köp av Bolagets utestående 
obligationer. Riksbankens totala köp av kommunobliga-
tioner uppgick vid utgången av 2021 till 109 mdkr, varav 
100,8 mdkr utgjordes av obligationer utgivna av 
Kommuninvest.

En betydande SSA- emittent
Kommuninvest emitterar på internationella 
upplånings marknader i kategorin ”Sovereigns, 
Supranationals and Agencies” (SSA). Med stora årliga 
upplåningsvolymer är Kommuninvest en betydande 
internationell aktör inom SSA-segmentet. Låntagare 
som Kommuninvest jämför sig med inkluderar:

•  Bank Nederlandse Gemeenten (Nederländerna)

•  Europeiska investeringsbanken, EIB (Europa)

•  KfW (Tyskland)

•  Kommunalbanken (Norge)

•  Kommunekredit (Danmark)

•  Municipality Finance (Finland)

•  Nordiska Investeringsbanken, NIB (Norden och 
Baltikum)

Nyupplåning  
per valuta* 
2021 (2020)

 SEK 59 (57) %

 USD 36 (36) %

 JPY 5 (7) %

 AUD 0 (–) % 

*exkl. certifikatupplåning

Nyupplåning  
per program*
2021 (2020)

  Svenskt obligations-
program 51 (49) %

  Benchmark-upplåning, 
övriga valutor 29 (35) %

  Uridashi 5 (7) %

  Gröna obligationer  
15 (8) %

  Private placement 
0 (1) %

*exkl. certifikatupplåning
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Likviditetsreserv för att möta 
 kundbehov i alla lägen
För att säkerställa att våra åtaganden mot kunderna efterlevs även i perioder av stress på de 
finansiella marknaderna har Kommuninvest en likviditetsreserv. Reserven utgörs av korta 
 placeringar med mycket hög kreditvärdighet. God likviditetsberedskap har upprätthållits 
under året. Reserven uppgick vid årets slut till 53,6 (59,6) mdkr, motsvarande 12 (14) procent 
av utlåningsvolymen.

Placeringsregler 
för likviditets-
reserven 
•  Likviditetsreserven  

får ha en maximal 
genomsnittlig löptid 
om 12 månader

•  Maximal löptid på 
enskilda placeringar  
är 39 månader.

För mer information,  
se avsnitt Risk och kapital
hantering sidorna 44–48 
eller Kommuninvests  
webbplats  
www.kommuninvest.se.

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 ratingkategori
2021 (2020)

 AAA 93 (95) %

 AA 6 (4) %

 A 1 (1) %

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 emittentkategori
2021 (2020)

  Nationella regeringar 
eller centralbanker 
69 (75) %

  Kreditinstitut subven-
tionerade långivare 
13 (11) %

  Kreditinstitut banktill-
godohavanden 2 (2) %

  Multilaterala utveck-
lingsbanker 16 (12) %

Likviditetsreserven 
fördelad på land 

2021 (2020)

 Sverige 69 (75) %

  Supranationals 
16 (12) %

  Finland 3 (2) %

 Tyskland 11 (9) %

 Storbritannien 1 (1) %

 Danmark 0 (0) %

Reserv med hög kreditkvalitet och låg risk
Utgångspunkten i likviditetsstrategin är god 
matchning av tillgångar och skulder. Kommun
invest har också en likviditetsreserv, dess syfte 
är att säkerställa åtaganden under perioder av 
hög finansiell stress. Likviditetsreservens storlek 
anpassas efter bland annat upplåningsförfall 
och omvärldsfaktorer, exempelvis valutakurs 
och ränteförändringar. Enligt strategin ska lik
viditetsreserven placeras kort, och den genom
snittliga löptiden får som mest uppgå till 12 
månader. Enskilda placeringar får som mest ha 
en löptid upp till 39 månader. Likviditetsreser
ven är därmed ändamålsmässigt utformad för 
att säkerställa beredskap under turbulenta 
marknadsförhållanden.

Effektiv och konservativ förvaltning i fokus
Förvaltningen under 2021 präglades av en lik
viditetsreserv med både hög kreditkvalitet och 
omsättningsbarhet. Direkta placeringar görs 
främst i värdepapper utgivna av stater eller 
central banker, multilaterala utvecklingsbanker 
samt subventionerade långivare¹. Vid utgången 
av 2021 var 93 (95) procent av reserven place
rad i värdepapper med högsta möjliga kredit
värdighet. 69 (75) procent utgjordes av place
ringar i värdepapper utgivna av emittenter 
i Sverige. 

Se not 2 för ytterligare information om 
 Bolagets kreditriskexponering.

1)  Subventionerade långivare avser värdepappersemittenter där  
exponeringen behandlas mot den nationella regeringen enligt  
CRR regelverket. Detta inkluderar bland annat Bolagets nordiska 
grannorganisationer.
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Medarbetarundersökning 2021
Medarbetarundersökningen 2021 gav ett NMI (Nöjd Med
arbetarindex) på 75 (76). Resultatet är stabilt och högt över 
tid och indikerar en god arbetstillfredsställelse på en välfung
erande arbetsplats.

Index eNPS (EmployeeNetPromoterScore) ökade 
i samma undersökning med 10 enheter från 45 till 55. 
Det klassas som ett mycket bra värde, med en hög andel 
ambassadörer och en låg andel kritiker.

Den digitala utvecklingen under pandemin har för Bolagets 
del genererat tydliga effektiviseringsvinster. Res och instäl
lelsetider har kortats. Kund och medlemsdialogen har ratio
naliserats. Kompetensutvecklingen har i större utsträckning 
ägt rum i digitala format. Miljöbelastningen har minskat och 
de sociala konsekvenserna, särskilt i matchningen av privat 
och yrkesliv, har varit positiva. 

Det flexibla arbetet har utvecklats för att skapa möjlig
heter och mervärden för Bolaget och medarbetarna. Chefen 
avgör i samråd med medarbetaren var arbetet bedrivs bäst, 
baserat på roll, arbetsuppgifter och självedarskap. Som stöd 
i detta har ett antal principer arbetats fram, för att skapa en 
gemensam syn på ett relativt komplext område.

Ökad kundnytta genom standardisering  
och effektivisering
Med anledning av regeringens förslag om en så kallad risk
skatt initierades ett omfattande analys och förberedelsear
bete i syfte att kunna hantera den extrakostnad som skatten 
kunde föra med sig. Arbetet, som genomsyrades av princi
perna standardisering och effektivisering, innebar bland 
annat att det gjordes en grundlig genomlysning av organisa
tionsstruktur, processer, arbetssätt och bemanning. Arbetet 
mynnade ut i ett omställningsprogram för Bolaget. De orga
nisations och medarbetarrelaterade delarna av detta pro
gram, vilka har ett stegvis upplägg, började implementeras 
i november. Programmet är viktigt att genomföra för att 
skapa en mer fokuserad och ändamålsenlig verksamhet. 

Kontinuerligt lärande och förändringsbenägenhet
Med de standardiserings och effektiviseringsåtgärder som 
vidtas blir Bolagets satsning på systematisk kompetensför
sörjning, kontinuerligt lärande och ökad förändringsbe
nägenhet om möjligt än viktigare. Detta är en nödvändig 
 komponent för att omställningsprogrammet ska fungera 
som avsett. 2022 innebär ett fördjupat arbete med att skapa 
kompetenskartor, lärplaner och beteendeförändringar i syfte 
att omsätta kunskap och nyvunnen kompetens till förbätt
rade arbetssätt och processer.

Effektivisering för ökad kundnytta
Den snabba digitala utveckling som skett under pandemin har gett viktiga effektivitets- och 
hållbarhetsvinster. Det gäller både för samhället som helhet och för Kommuninvests verk-
samhet. De nya arbetssätt som digitaliseringen för med sig, med hybrida och flexibla lösningar, 
ställer samtidigt höga krav på ledning och styrning. Det krävs god transparens, en aktiv intern-
kommunikation samt en hög grad av delaktighet och medbestämmande.

Medarbetarundersökning
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Kommuninvest har nolltolerans mot alla former av diskriminering eller 
trakasserier och arbetar förebyggande i dessa frågor. Bolaget arbetar 
för att integrera jämställdhet och mångfald i samtliga områden i Bolaget.
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Balansomslutningen uppgick vid periodens slut 
till 524 262,6 (527 378,2) mnkr och utlåningen 
till kommunerna och regionerna står för huvud
delen av tillgångarna. Utlåningen uppgick till 
460 650,3 (445 788,8) mnkr vid årsskiftet. 

Per 20211231 uppgick det egna kapitalet 
till 10 106,0 (8 992,5) mnkr.

Överskottsutdelning att utbetala 2022
Förutsatt beslut på föreningsstämman kommer 
Föreningen att använda sig av överskottsutdel
ning i form av ränta på insatskapital samt åter
bäring för räkenskapsåret 2021. Föreslagen 
överskottsutdelning uppgår till 472,9 (197,8) 
mnkr. För detta har Bolaget i bokslutet lämnat 
koncernbidrag om 488,0 (225,9) mnkr.
 
Kapitaltäckning och bruttosoliditet 
Koncernen är väl kapitaliserad för att möta ris
kerna i verksamheten, med kapitalrelationer 
som med god marginal överstiger de föreskrivna 
minimikraven i pelare 1 samt pelare 2 baskrav.

Kärnprimärkapitalet uppgick till 9 409,9 (8 
565,4) mnkr, vilket innebär en kärnprimärkapi
talrelation på 403,7 (357,4) procent. Kommun
invests kapitalbas består endast av kärnprimär
kapital och därför uppgår även den totala 

kapitalrelationen till 403,7 (357,4) procent. För 
mer information angående Koncernens kapital
hantering, se sidorna 46–47 samt not 2. 

Vid utgången av 2021 uppgick Kommun
invests bruttosoliditetsgrad till 15,37 (12,30) 
procent.

Rating
Kommuninvest har högsta kreditbetyg, AAA 
från S&P Global Ratings och Aaa från Moo
dy’s. Ratinginstituten bekräftade i december 
2021 Bolagets rating, med fortsatt stabila utsik
ter. Ratinginstituten lyfter fram det solidariska 
borgensåtagandet från Föreningens ägare, man
datet Bolaget har från dess ägare att agera Kom
mungäld för medlemmarna, den höga kvaliteten 
i låneportföljen samt strategin för kapitalupp
byggnad inför kommande regelverk.

Kommuninvest har även höga så kallade 
ESGbetyg. Av institutet ISSOekom är betyget B– 
(Prime), Sustainalytics har gett ett betyg om 9.1, 
dvs. ”försumbar ESGrisk” och från MSCI är bety
get AA. Resultaten visar att Kommuninvest anses 
tillhöra den grupp av finansiella institutioner 
vars verksamhet är minst exponerad för hållbar
hetsrisker.

Finansiell ställning 
Det egna kapitalet i Koncernen uppgick vid utgången av 2021 till  
10 106,0 (8 992,5) mnkr. Den totala kapitalbasen var 9 409,9 (8 565,4) mnkr  
vilket gav en total kapitalrelation om 403,7 (357,4) procent.
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Kommentarer till 
räkenskaper 
På sidorna 52, 54 och 
56 finns kommentarer 
till resultat räkning, 
balansräkning samt 
förändringar i eget 
kapital. Dessa kom-
mentarer utgör en del 
av förvaltnings-
berättelsen. 
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Riskhantering och riskexponering under 2021
Riksdagen beslutade i december att bifalla regeringens för
slag om en riskskatt för vissa kreditinstitut. Skatten införs 
från 1 januari 2022 med ett upplägg där Kommuninvest 
omfattas fullt ut. Detta beräknas under 2022 ge en extra
kostnad för Kommuninvest på i storleksordningen 257 
mnkr. Det blir en tung belastning. Riksdagen klargjorde sam
tidigt att man anser att Kommuninvest ska undantas från 
skatten från 1 januari 2023. Detta bland annat med motive
ringen att Kommun invest, i egenskap av lågriskinstitut, inte 
utgör den risk för samhället som regeringens förslag var 
avsett att träffa. Kommun invest har gjort ett omfattande 
analys och förberedelsearbete för att se till att riskskatten 
ska kunna hanteras i verksamheten. En viktig del av detta för 
2022 är stramare villkor inom ramen för den ekonomiska 
föreningen. En annan del handlar om att genom effektivise
ringar och besparingar sänka kostnadsnivån, exklusive risk
skatten, i Koncernen. 

Bolaget beaktar ekonomisk, social och miljömässig håll
barhet i hela sin verksamhet, både vad gäller direkt och indi
rekt påverkan. Under 2021 har fokus ur ett riskperspektiv 
varit på de indirekta riskerna och deras möjliga påverkan på 
förtroendet för Bolaget. Arbete har genomförts för att säker
ställa att hållbarhet beaktas i riskbedömningarna främst 
avseende kreditgivning och motpartsrisk. 

Riskhanteringen har fortsatt påverkats av coronapande
min. På ett övergripande plan kan konstateras att Bolaget 
klarat krisen på ett bra sätt då det har funnits god tillgång till 
lik viditet under hela pandemin. Bolaget har inte drabbats av 
några kreditförluster. Kommunsektorns ekonomiska resultat 
2020 uppgick till 68 mdkr vilket var det bästa någonsin. 
Främsta orsaken till detta var de ökade statsbidrag som 
 staten gav kommuner och regionerna till följd av pandemin. 
Det goda resultatet bidrog till förbättrad självfinansiering 
och en lägre skuldökningstakt jämfört med föregående år. 

När det gäller balansen mellan hemarbete och arbete på 
kontoret har Bolaget genomgående följt Folkhälsomyndig
hetens råd och rekommendationer.

Riskprofil
Kommuninvest har en central betydelse för finansieringen 
av svenska kommuners och regioners investeringar. Utifrån 
kundernas behov lånar Bolaget upp pengar på den finansiella 

marknaden. Verksamhetsmodellen innebär att Bolaget är 
utsatt för risker förknippade med den finansiella marknaden, 
den svenska staten och kommunernas ekonomiska förutsätt
ningar, klimat och hållbarhetsrelaterade frågor, samt interna 
och externa operativa risker. Bolagets riskprofil och tillåtna 
risktagande fastställs årligen i ägardirektivet vilket antas på 
årsstämman i Föreningen. Ägardirektivet slår fast att Bolaget 
ska ha ett lågt risktagande där risker för att uppfylla uppdra
get som kommungäld endast ska accepteras och övriga risker 
ska elimineras. Risknivån får inte överstiga vad som hade 
varit tillåtet risktagande för en medlem enligt kommunalla
gen. Bolagets riskhantering är utformad för att verksamheten 
ska kunna bedrivas i enlighet med ägardirektivet om ett lågt 
risktagande. För en översikt av de risktyper Kommuninvest 
regelbundet hanterar och mäter, se sidan 48. För att begränsa 
de risker som förknippas med Bolagets verksamhetsmodell 
samt tillse att verksamheten hålls inom de, av Bolagets sty
relse, angivna riskaptiterna används riskaptitsindikatorer 
eller andra åtgärder. 

Riskpolicy 
Bolagets inställning till risk fastställs i styrelsens riskdekla
ration, som är en del av styrelsens riskpolicy. Riskdeklara
tionen delas in i fyra begränsningsområden (pelare): kapital, 
resultat, likviditet och förtroende. Var och en av pelarna har 
en fastställd kvalitativ riskaptit som all risk mäts mot. Risk
aptiten beskriver den risknivå som styrelsen är beredd att 
exponera Bolaget för i syfte att uppfylla uppdraget från 
ägarna. Nivån på riskaptiten avgörs av faktorer så som 
finansiell ställning, tillväxtmål, marknadsförutsättningar 
för den givna tidsperioden samt om effektivitetsvinster kan 
uppnås vid ett förändrat risktagande. Riskpolicyn är en del 
av Bolagets riskramverk som innefattar styrelsens grund
läggande instrument för verksamhetsstyrning och god 
intern kontroll. 

Kapital
Bolagets styrelse har beslutat att Bolagets kapitalbas ska 
täcka det högsta av Bolagets internt bedömda kapitalbehov 
och det regulativa kapitalkravet med en marginal. Denna 
marginal tar höjd för ett antal osäkerhetsfaktorer som kan 
påverka Bolagets kapitalrelationer negativt, exempelvis 
 starkare utlåningstillväxt än prognostiserat. Storleken på 

Låg risktolerans och  
effektiv  riskhantering
Bolagets 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 ha ett lågt risktagande där risker endast accepteras för att uppfylla upp-
draget som kommungäld. Nedan presenteras övergripande Bolagets mål, principer och 
 metoder för att hantera risk.
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kapitalmålet i kvantitativa termer fastställs årligen inom 
ramen för Bolagets interna kapital och likviditetsut
värdering (IKLU).

Resultat 
Bolaget har inget vinstsyfte. Ändamålet är att bereda med
lemmarna ekonomisk nytta och efter nödvändig konsoli
dering tillförs medlemmarna resultatet. Prissättning utgår 
 istället från ägardirektivets krav på ekonomiskt resultat. 
Dessa krav innebär att marginalen mellan upplåning och 
utlåningsräntor ska vara tillräcklig för att täcka Bolagets och 
Föreningens verksamhetskostnader. Marginalen ska även ge 
möjlighet till förräntning av medlemmarnas insatskapital.

Likviditet
Syftet med Bolagets likviditetshantering är att kunna möta 
kända och prognostiserade likviditetsbehov. Likviditets
beredskapen ska vara god under såväl normala marknads
förhållanden som i perioder med likviditetspåverkande 
stress. Likviditetshanteringen är utformad för att säkerställa 
att Bolaget kan möta alla sina betalningsförpliktelser i tid, 
utan väsentliga merkostnader, samt att det finns en tillräcklig 
likviditet för att möjliggöra omsättning av befintlig utlåning. 
Detta till godoses genom en tillräcklig grad av diversifiering 
bland finansieringskällor, med hänsyn till antal och typ av 
mot parter, typ av finansiella instrument, löptider, valutor 
och geografiska marknader.

Förtroende 
Bolagets verksamhetsidé utgår ifrån att samhället och finans
marknadens aktörer uppfattar Bolaget som en stabil, effektiv 
och kunnig aktör, vars roll som samhällsnyttig kommungäld 
ger kommunsektorn i Sverige effektivast möjliga finansför
valtning med fokus på finansiering. Grunden i Bolagets 
arbete med att skapa förtroende för verksamheten är en 
 riskkultur som bygger på den kommunala värdegrunden, 
regelefter levnad och god intern styrning och kontroll.

Riskorganisation
Det samlade ansvaret för Bolagets riskramverk ligger hos 
Bolagets riskchef. Inom varje verksamhetsområde ligger 
ansvaret för hantering och kontroll av risker hos ansvarig 
chef. Framåt och bakåtblickande analyser används för att 
säkerställa att Bolaget identifierar, bedömer och mäter risker 
korrekt. 

Kreditgruppen är ett beredande organ vid förslag till för
ändringar i limitutrymmen mot placerings och derivatmot
parter och medlemmar, samt övriga kreditfrågor som kräver 
beslut av styrelsen eller VD. Kreditriskkommittén fastställer 
modell samt faktorer som ligger till grund för Bolagets 
beräkning av förväntade kreditförluster. Bolagets ALCO
grupp (Asset Liability Committee) ansvarar för att bereda 
frågor gällande marknadsrisk och likviditetsrisk frågor 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.

Inom Bolaget finns tre oberoende kontrollfunktioner; 
avdelningen för Risk och Kontroll, Regelefterlevnad och 
Internrevision. Risk och Kontroll och Regelefterlevnad utgör 
tillsammans Bolagets andra försvarslinje medan Intern
revision utgör Bolagets tredje försvarslinje. De tre olika för
svarslinjerna visualiseras i organisationsschemat på sidan 46.

Risk och Kontroll
Avdelningen för Risk och Kontroll utövar den övergripande 
riskkontrollen och övervakar Bolagets finansiella och opera
tiva risker. Bolagsstyrelsen informeras regelbundet i risk
kontroll ärenden. Funktionen är skild från affärsverksam
heten och rapporterar till VD. Ansvarig för avdelningen är 
Bolagets riskchef som utses av VD som också rapporterar 
utnämningen till styrelsen.

Avdelningen ansvarar för att följa upp att riskrapporte
ringen är korrekt enligt gällande externa och interna regler, 
att regelbundet utföra stresstester samt att leda och sam
ordna arbetet kring operativa risker. Den ansvarar även för 

RISK- 
DEKLARATION

Bolaget ska ha ett lågt risktagande. Risker ska endast accepteras för att uppfylla uppdraget som kommungäld.  
Övriga risker ska elimineras. De risker som accepteras ska tydliggöras, begränsas och löpande utvärderas.  
En sund riskkultur säkerställer Bolagets låga riskprofil.

PELARE KAPITAL RESULTAT LIKVIDITET FÖRTROENDE

RISKAPTIT Bolaget ska ha en god  
kapitalsituation för att  
tillgodose medlemmarnas 
behov av finansiering och 
uppfylla regelverkskrav. 
Detta uppnås genom fram-
förhållning, kapitalplane-
ring och riskhantering.

Bolaget ska ha ett operativt 
resultat som täcker 
Föreningens kostnader 
samt ränta på ägarnas 
insatskapital. Detta uppnås 
genom god kostnads-
kontroll, tillräckliga  
utlåningsmarginaler och 
avgifter. Bolaget har  
inget eget vinstsyfte.

Bolaget ska tillgodose 
medlemmarnas behov  
av finansiering. Detta upp-
nås genom god planering, 
diversifierad upplåning, 
löptidsmatchning, effektiv 
säkerhetshantering och  
en höglikvid reserv.

Bolaget ska ha ett gott för-
troende hos medarbetare, 
kunder, medlemmar och 
andra intressenter. Detta 
säkerställs genom sund 
riskkultur som bygger på 
den kommunala värde-
grunden, regelefterlevnad 
och en god intern styrning 
och kontroll.

Riskdeklaration
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att styrelse och ledning ska ha all relevant information för 
beslut när det gäller riskpolicy, riskaptiter och riskaptits
indikatorer.

Regelefterlevnad
Bolagets funktion för regelefterlevnad är en oberoende kon
troll och stödfunktion som rapporterar till VD. Chefen för 
regelefterlevnadsfunktionen utses av VD och rapporterar till 
både VD och styrelsen i regelefterlevnadsfrågor. Regelefter
levnadsfunktionen ansvarar bland annat för att övervaka 
och kontrollera regelefterlevnaden inom den tillståndsplik
tiga verksamheten samt ger råd och stöd till verksamheten 
och en verkställande ledningen i frågor rörande lagar och 
andra regler som gäller för den tillståndspliktiga verksam
heten. 

Internrevision
Bolagets internrevision, vilken är utlagd på extern part, är en 
oberoende granskningsfunktion som rapporterar till styrel
sen. Internrevisionen ansvarar för utvärdering av hante
ringen av risker, Bolagets kontroll och styrprocesser samt att 
verksamheten bedrivs enligt Bolagets interna regler. Internre
visorn rapporterar löpande till styrelsen och VD. Styrelsen 
fastställer årligen en plan för internrevisionens arbete. VD 
redogör i  styrelsen för åtgärder som vidtagits med anledning 
av  rapporteringen från internrevision.

Riskhantering
För att hålla verksamheten inom riskaptiten används risk
aptitsindikatorer eller andra åtgärder som begränsar Bola
gets risker. Riskaptitsindikatorerna är kvantitativa och utfor
made för att de ska understödja den fastställda riskaptiten 
inom respektive pelare. Nivån på riskaptitsindikatorerna 
beror av såväl bolagsspecifika faktorer (finansiell ställning, 
strategiska mål, lagkrav, riskexponering osv.) som av för
väntade marknads förutsättningar. Riskaptitsindikator kan 

fastställas av styrelse, VD, CRO och /eller en annan ansvarig 
person (kallad riskägare) och utgör då olika begränsnings
nivåer i Bolagets riskramverk.

I riskhanteringen på Bolaget kopplas de kvalitativa risk
aptiterna ihop med risktyper. Risktyperna är en kategorise
ring av risk i syfte att koppla samman riskdeklarationen och 
de kvantitativa riskaptiterna med den risktaxonomi som är 
allmänt vedertagen. De symboliserar även olika ansvar
områden inom Bolaget. Sammankopplingen utgår från 
 vilken pelare en potentiellt realiserad risk främst skulle 
påverka. De övergripande risktyper Bolaget hanterar är 
kredit risk, marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, stra
tegisk risk, regelefter levnadsrisk, intressentrisk och hållbar
hetsrisk. I figuren Risktyper på sidan 48 definieras alla de 
risktyper Bolaget hanterar. En utförlig beskrivning av hur 
Bolaget hanterar respektive risk finns i not 2.

Kapitalhantering
Bolaget ska vara kapitaliserat för att kunna möta såväl 
internt bedömt kapitalbehov som regulativa krav. En fullgod 
kapitaltäckning är viktigt för att utlåningen till Sveriges 
kommuner och regioner ska kunna fortsätta att växa och för 
att bibehålla förtroendet hos Bolagets intressenter, framför 
allt investerarna. 

Kommuninvest är ålagd att följa tillsynsförordningen (EU) 
nr 575/2013, också kallad CRR (Capital Requirements 
 Regulation), som är direkt tillämplig i Sverige samt kapital
täckningsdirektivet EU 2013/36, som genomförs i svensk rätt 
genom lagar och FI:s föreskrifter. Under våren 2019 besluta
des om ändringar i regelverken och dessa ändringar benämns 
som EU:s bankpaket. Dessa regelverksförändringar kallas 
ofta för CRR 2 och flera av förändringarna trädde i kraft den 
28 juni 2021.

Vidare beslutade Finansinspektionen den 20 november 
2020 om en ändrad tillämpning av kapitalkraven för svenska 
banker för att anpassa dessa krav till EU:s bankpaket. Finans
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inspektionen beslutar numera om särskilda kapitalbaskrav 
i pelare 2. Därutöver kan Finansinspektionen ge en pelare 
2vägledning som anger en kapitalnivå som de anser att 
 institutet bör upprätthålla utöver kravet.

Separata krav och vägledningar anges avseende risk
baserade kapitalbehov respektive kapitalbehov för brutto
soliditet. Riskbaserade kapitalkrav och vägledningar anges 
i procent av riskvägda tillgångar, kapitalkrav för bruttosoli
ditet anges som procent av exponeringsbelopp. Pelare 2väg
ledningarna grundar sig på utfallet av stresstester och andra 
institutspecifika bedömningar. Kapitalplaneringsbufferten 
tas bort eftersom dess ändamål istället ska uppfyllas genom 
pelare 2vägledning.

Bolagets styrelse har fastställt ett principiellt kapitalmål 
för Bolaget som innebär att Bolaget ska ha en marginal ned 
till det högsta av Bolagets internt bedömda kapitalbehov och 
Finansinspektionens totala kapitalbaskrav för Kommun
invest i Sverige AB på gruppnivå. Storleken på kapitalmålet 
i kvantitativa termer fastställs årligen inom ramen för 
 Bolagets interna kapital och likviditetsutvärdering (IKLU).

Kommuninvests kapitalisering – ett ägaransvar 
Föreningen har ansvaret för Koncernens kapitalisering. 
Kommun invest kapitaliserar inte via vinstmedel, utan genom 
medlemsinsatser från Föreningens medlemmar, tillika dess 
ägare. Föreningsstämman beslutar om en ny kapitalplan en 
gång per mandatperiod, det vill säga vart fjärde år. Vid 
förenings stämman i april 2020 beslutades om en ny plan för 
Kommuninvests kapitaluppbyggnad för åren 2021–2024. 
Planen gör det möjligt för föreningens styrelse att begära in ca 
1 mdkr årligen fram till 2024 från föreningens medlemmar.

Kapitalisering 2021 
Föreningens medlemmar har under året ökat andelskapitalet 
i Föreningen med 850 mnkr. I november köpte Föreningen 
aktier i Bolaget för 930 mnkr, till en kurs på 120 procent. 
Följaktligen ökade aktiekapitalet i Bolaget med 775 mnkr 
och det fria egna kapitalet ökade med 155 mnkr. 

Kapitalplan och intern kapitalutvärdering 
Koncernens kapitalplanering är integrerad med Bolagets 
strategiska verksamhetsplanering och interna kapital och 

likviditetsutvärdering (IKLU). Planerna blickar fem år framåt 
och i processen analyseras Bolagets och Koncernens kapital
behov baserat på prognostiserad tillväxt, kapitalpåverkande 
förändringar i verksamheten och kommande regelverkskrav. 
Målet med kapitalplaneringen är att säkerställa att kapital
basen i Bolaget och Koncernen är tillräckligt stora för att 
bära de risker och regelverkskrav som följer av realiserandet 
av verksamhetsplanen. Prognoserna utgår från Bolagets bas
scenario. Även stresstester genomförs för att avgöra hur stora 
kapitalbuffertar Bolaget behöver för även klara av avvikelser 
från planen. Den interna kapitalutvärderingen identifierar 
alla väsentliga risker som finns inom Koncernen och kapital
behovet för dessa risker utvärderas och kvantifieras. Den 
interna kapitalutvärderingen sammanställs i en rapport som 
på begäran skickas till Finansinspektionen. Den interna 
kapital utvärderingen per årsskiftet visar att Bolaget möter 
samtliga regulativa kapitalkrav, samt interna kapitalmål, 
se not 2.

Bruttosoliditet
Från och med den 28 juni 2021 tillämpas det nya kapital
kravsmåttet bruttosoliditetsgrad (leverage ratio) inom EU. 
Bruttosoliditetskravet är fastställt till tre procent och är 
direkt gällande för Kommuninvest via kapitaltäckningsför
ordningen (EU) 2019/876 av den 20 maj 2019. Bruttosolidi
tetsgraden definieras som relationen mellan primärkapitalet 
och de totala exponeringarna i tillgångar och åtaganden. 
Rapportering av bruttosoliditetsgrad till berörda myndig
heter sker sedan 2014. 

Vid beräkning av bruttosoliditetsgraden gäller en särskild 
bruttosoliditetsreglering för så kallade offentliga utvecklings
kreditinstitut, Public Development Credit Institution (PDCI), 
en kategori som Kommuninvest tillhör. För Kommuninvest 
innebär detta att all utlåning till medlemmar och deras bolag 
får avräknas från det exponeringsmått som används vid 
beräkningen av Bolagets och Koncernens bruttosoliditets
grad.

För mer detaljerad information samt kvantitativ information om 
Bolagets riskexponering hänvisas till not 2 samt till den separata Risk- 
och kapitalhanteringsrapport som finns på www.kommuninvest.se
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Kommun invests riskhantering i korthet

PELARE RISKTYP RISKDEFINITION

KAPITAL Strategisk kapitalrisk Risken att misslyckas med verksamhetsplaneringen samt Bolagets del  
i kapitalplaneringen.

Kreditmarknadsrisk Risken för förlust eller en negativ effekt på Bolagets intäkter till följd av  
förändringar i basis- eller kreditspreadar.

RESULTAT Emittentrisk Risken att en utgivare av ett finansiellt instrument inte återbetalar hela sitt  
åtagande vid förfall. 

Motpartsrisk Risken att en motpart i derivatkontrakt fallerar innan slutavveckling av kassa-
flöden. Risken innefattar även att koncentrationer kan finnas mot enskilda  
motparter.

Övrig prisrisk Risken att en ändring i prisläget för underliggande tillgångar och index,  
till exempel aktier eller aktieindex, påverkar värdet av tillgångarna och skulderna 
negativt.

Ränterisk Risken för förlust (negativ förändring av ekonomiskt värde) eller en negativ 
effekt på Bolagets intäkter till följd av en förändring i ränteläget.

Valutarisk Risken för en negativ effekt på Bolagets intäkter till följd av valutakursrörelser.

LIKVIDITET Likviditetsrisk Risken att inte uppfylla betalningsåtagande på förfallodagen.

Strukturell likviditetsrisk Risken att inte i förväg ha finansierat sina långsiktiga åtaganden.

Kommungäldslikviditetsrisk Risken att behöva neka en medlem finansiering.

FÖRTROENDE Operativ risk
– Personalrisk
– Processrisk
– IT- och Systemrisk
– Extern risk

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.

Intressentrisk Risken att ratingbolag, kund, medlem, medarbetare, investerare, massmedia, 
riksdag, regering eller annan intressent tappar förtroende för Bolaget och 
dess affärsidé.

Hållbarhetsrisk Risken att Bolaget direkt eller indirekt negativt påverkar eller påverkas inom 
områdena miljö- och klimat, korruption, mänskliga rättigheter eller arbetsvillkor 
eller affärsetik.

Kreditgivningsrisk Risken att en motpart i kreditgivningen inte fullföljer sina åtaganden. 

Regelefterlevnadsrisk Risken att Bolaget inte följer gällande externa eller interna regler och därmed 
riskerar att påföras sanktioner, drabbas av förluster eller av dåligt rykte/förlorat 
anseende.

Strategisk risk 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 samhället, regelsystem eller branschen.
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Finansiella rapporter
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Resultaträkning – Koncernen
1 januari–31 december

Mnkr Not 2021 2020

Ränteintäkter beräknade enligt effektivräntemetoden 997,3 1 741,9

Övriga ränteintäkter 1,0 1,2

Räntekostnader beräknade enligt effektivräntemetoden -275,3 –973,0

Övriga räntekostnader -42,2 –72,7

RÄNTENETTO 3 680,8 697,4
Provisionskostnader 4 -11,4 –12,7

Nettoresultat av finansiella transaktioner 5 47,6 –247,7

varav bortbokade tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 2,5 0,2

Övriga rörelseintäkter 6 10,4 10,9

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 727,4 447,9

Allmänna administrationskostnader 7 -258,2 –248,4

Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 18 -6,4 –1,1

Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar 19 -4,3 –3,9

Övriga rörelsekostnader 8 -3,6 –6,2

SUMMA KOSTNADER -272,5 –259,6
RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER 454,9 188,3
Kreditförluster, netto 9 6,3 11,1

RÖRELSERESULTAT 461,2 199,4
Skatt 10 -0,1 2,3

ÅRETS RESULTAT 461,1 201,7

Rapport över totalresultat – Koncernen
1 januari–31 december

Mnkr 2021 2020

ÅRETS RESULTAT 461,1 201,7
Övrigt totalresultat – –

TOTALRESULTAT 461,1 201,7
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Kommentarer till resultaträkningen – Koncernen
Räntenetto
Räntenettot uppgick till 680,8 (697,4) mnkr och var därmed ca 
17 mnkr lägre än föregående år. Totala intjäningen från utlåning 
uppgick till 684 mnkr, vilket är 79 mnkr lägre än föregående år. 
Den största anledningen till avvikelsen är att utlåning som för
faller och omsätts igen ger kraftigt minskade ränteintäkter då 
 historisk utlåning avtalats med väsentligt högre marginal mellan 
upplåning och utlåningsräntor än den marginal som tagits ut 
under året. Föreningen hade dock en minskad räntekostnad om 
14 mnkr då räntenettot i år inte belastades av ränta på förlagslån.

Ränteintäkterna från likviditetsreserven var högre än ränte
kostnaderna för den upplåning som finansierar den vilket gav 
ett överskott på 36 mnkr, vilket var 44 mnkr mer än föregående 
år då reserven gav ett underskott. Kostnaden för rating, svenskt 
obligationsprogram och andra avgifter för att låna upp pengar 
belastar räntenettot med 40 mnkr, vilket är 4 mnkr lägre än 
motsvarande kostnad föregående år. 

För mer information gällande periodens räntenetto, se not 3.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 47,6 
(–247,7) mnkr. Resultatet förklaras huvudsakligen av oreali
serade marknadsvärdesförändringar om 43,9 (–245,3) mnkr. 
Eftersom Kommuninvest har för avsikt att hålla tillgångarna 
och skulderna till förfall realiseras normalt sett inte dessa 
 värden. Se vidare not 5. 

Kostnader
Kostnaderna uppgick till 272,5 (259,6) mnkr, inklusive kost
naden för resolutionsavgift om 23,0 (20,9) mnkr. Exklusive 
resolutionsavgiften uppgick kostnaderna till 249,5 (238,7) 
mnkr, varav personalkostnader utgjorde 143,4 (131,0) mnkr 
och övriga kostnader 106,1 (107,7) mnkr.

Personalkostnaderna har ökat med ca 12,4 mnkr mot före
gående år. 3,9 mnkr av dessa förklaras av nedlagd tid i egen 
system utveckling som gav en lättnad i personalkostnad under 
2020. Ett ökat behov av inhyrd personal under året ger en ökad 
kostnad om 2,9 mnkr. Lönerevision och andra effekter av per
sonalomsättning har gett en ökad kostnad om 1,9 mnkr och 
3,7 mnkr består av högre övriga personalkostnader under året 
jämfört med föregående år.

Övriga kostnader minskar med 1,6 mnkr där Bolagets utveck
ling av en digital låneprocess genererade avskrivningar för 
 första gången under året om 6,2 mnkr. Tjänsten för tillgångs
förvaltning som flyttades över till tredje part gav minskade 
kostnader om 3,5 mnkr jämfört med föregående år. Lägre 
 kostnader om 3,3 mnkr kan kopplas till uppgraderingen av det 
finansadministrativa systemet som genomfördes i huvudsak 
under 2020. Övriga poster och allmänna kostnadsökningar 
förklarar resterande minskning av övriga kostnader om 1,0 
mnkr mellan 2021 och 2020.

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 
2021 har för Kommuninvest av Riksgälden fastställts till 23,0 
(20,9) mnkr. Bolagets helägda dotterbolag, Kommuninvest 
Fastighets AB, gav 2021 ett koncernbidrag om 2,1 (1,9) mnkr 
vilket elimineras i koncernredovisningen. Fastighetsbolagets 
styrelse ansåg att koncernbidraget inte hindrar Fastighetsbola
get att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt och ej 
heller från att fullgöra erforderliga investeringar.

Årets resultat
Kommuninvests rörelseresultat, resultat före skatt, uppgick till 
461,2 (199,4) mnkr. I rörelseresultatet ingår orealiserade mark
nadsvärdesförändringar om 43,9 (–245,3) mnkr samt förvän
tade kreditförluster om 6,3 (11,1) mnkr. Orealiserade mark
nadsvärdesförändringar var på en låg nivå då de marknadsdata 
som har störst påverkan på dessa ändrats väldigt lite sett över 
hela året. Exklusive marknadsvärdesförändringar och förvän
tade kreditförluster uppgick Kommuninvests operativa resultat 
till 411,0 (433,6) mnkr, för mer information se Alternativa 
nyckeltal på sidan 103. 

Årets skattekostnad redovisad i resultaträkningen uppgick till 
–0,1 (2,3) mnkr. För mer information angående redovisad skatt, 
se not 10. Resultatet efter skatt uppgick till 461,1 (201,7) mnkr.

Rörelseresultat före skatt
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Balansräkning – Koncernen
Per den 31 december 

Mnkr Not 2021 2020

TILLGÅNGAR
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 2 7 672,5 18 931,2

Belåningsbara statsskuldförbindelser 2, 12 30 724,1 28 035,2

Utlåning till kreditinstitut 2 1 349,8 1 699,9

Utlåning 2, 14 460 650,3 445 788,8

Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkring - 33,9

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2, 15 15 529,8 13 822,9

Derivat 2, 17, 29 5 729,3 2 429,4

Immateriella tillgångar 18 24,7 30,7

Materiella tillgångar, inventarier 19 6,0 7,0

Materiella tillgångar, byggnader och mark 19 26,7 27,7

Aktuell skattefordran 79,6 78,9

Övriga tillgångar 21 2 427,0 16 472,1

Uppskjuten skattefordran 10 0,7 0,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 42,1 19,8

SUMMA TILLGÅNGAR 524 262,6 527 378,2

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut 2 277,7 947,0

Emitterade värdepapper 2 506 080,1 498 305,9

Derivat 2, 17, 29 3 851,4 18 977,6

Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring 17 381,8 –

Övriga skulder 22 3 519,5 106,8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 46,1 48,4

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 23 0,0 0,0

Summa skulder och avsättningar 514 156,6 518 385,7

Eget kapital
Andelskapital 9 001,7 8 151,5

Reserver 24,7 30,4

Balanserade vinstmedel 618,5 608,9

Årets resultat 461,1 201,7

Summa eget kapital 25 10 106,0 8 992,5
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 524 262,6 527 378,2
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Kommentarer till balans räkningen – Koncernen

Tillgångar 
Kommuninvests totala tillgångar uppgick vid periodens slut till 
524 262,6 (527 378,2) mnkr. Utlåningen som utgör huvuddelen 
av tillgångarna uppgick till ett redovisat värde om 460 650,3 
(445 788,8) mnkr vid årsskiftet. I nominella termer uppgick 
utlåningen till 460 691,3 (442 840,6) mnkr. Ökningen i utlå
ningen är den lägsta på flera år vilket framförallt beror på den 
tillfälligt förstärkta likviditeten hos medlemmarna som är en 
effekt av ökade tillskott från staten. Även Riksbankens köp av 
kommunobligationer har påverkat genom att medlemmar i 
högre grad valt att låna direkt i marknaden. Den underliggande 
drivkraften för tillväxten i Kommuninvests utlåning, investe
ringsbehoven i kommunsektorn, har inte minskat. 

Att balansräkningen minskar trots ökningen i utlåning 
beror på att likviditetsreserv och ställda säkerheter minskat. 
Likviditetsreserven, bestående av balansräkningsposterna 
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker, Belåningsbara 
statsskuldförbindelser, Utlåning till kreditinstitut samt Obli
gationer och andra räntebärande värdepapper, minskade till 
55 276,2 (62 523,1) mnkr.

Ställda säkerheter, som ingår i posten Övriga tillgångar, 
minskade till 2 414,4 (16 460,3) mnkr. Kommuninvest ställer 
säkerheter för derivatskulder. Derivatskulderna har minskat 
eftersom den svenska kronan under året har försvagats relativt 
amerikanska dollar. Då ökar värdet på de valutaswappar som 
används för att säkra valutariskerna från Bolagets finansiering 
i amerikanska dollar. 

Ställda säkerheter för derivat clearade hos central clearing
motpart redovisas netto per motpart och valuta i balansräk
ningen, se vidare not 26. För ställda kontantsäkerheter för 
 derivat som ej har clearats hos en central motpart för clearing 
föreligger ej kvittningsrätt och redovisas därmed brutto i 
balansräkningen dvs. fordringspost och skuldpost var för sig. 
För mer information om övriga tillgångar, se not 21.

Derivattillgångarna (derivat med positivt marknadsvärde) 
har ökat till 5 729,3 (2 429,4) mnkr.

Skulder
Kommuninvest skulder uppgick till 514 156,6 (518 385,7) mnkr 
och upplåningen ökade under året till 506 357,8 (499 252,9) mnkr. 

Derivatskulderna (derivat med negativt marknadsvärde) 
uppgick till 3 851,4 (18 977,6) mnkr. Minskningen av derivat
skulder beror som beskrevs ovan på att kronan försvagats.

 Balansräkningsposten Övriga skulder uppgick till 3 519,5 
(106,8) mnkr. I Övriga skulder ingår erhållna säkerheter om 
3 503,3 (94,3) mnkr, även den förändringen beror på att 
 kronan försvagats. Erhållna säkerheter för derivat clearade 
hos central motpart för clearing nettas per motpart och valuta 
i balansräkningen, se vidare not 29. För erhållna kontantsäker
heter för derivat som ej har clearats hos central clearingmot
part föreligger ej kvittningsrätt och tas därmed upp till fullo 
i balansräkningen. Ytterligare information angående övriga 
skulder återfinns i not 22.

Eget kapital
För information om Eget kapital se Redogörelse för 
 för ändringar i eget kapital på sidan 56. 
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Redogörelse för förändringar  
i eget kapital – Koncernen
Mnkr Andelskapital Reserver1

Balanserad 
vinst eller förlust

Totalt eget  
kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01 8 151,5 30,4 810,6 8 992,5
Totalresultat
Årets resultat 461,1 461,1

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter -5,7 5,7 –

Årets totalresultat - –

Summa totalresultat – -5,7 466,8 461,1

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta -197,8 -197,8

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 72,8 72,8

Insatser från befintliga medlemmar 777,4 777,4

Utgående eget kapital 2021-12-31 9 001,7 24,7 1 079,6 10 106,0

Ingående eget kapital 2020-01-01 7 000,0 21,1 973,6 7 994,7
Totalresultat
Årets resultat 201,7 201,7

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 9,3 –9,3 –

Årets totalresultat – –

Summa totalresultat – 9,3 192,4 201,7

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –355,4 –355,4

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 317,6 317,6

Insatser från befintliga medlemmar 833,9 833,9

Utgående eget kapital 2020-12-31 8 151,5 30,4 810,6 8 992,5

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.
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Kommentarer till redogörelse för förändringar i eget kapital – Koncernen

Eget kapital
Vid utgången av år 2021 uppgick det egna kapitalet i Koncernen 
till 10 106,0 (8 992,5) mnkr. Eget kapital har under perioden 
främst påverkats av årets resultat om 461,1 (201,7) mnkr samt 
av utbetalning av överskottsutdelning om 197,8 (355,4) mnkr 
till Föreningens medlemmar baserat på återbäring samt ränta på 
insatskapital för räkenskapsåret 2021. Under året har dessutom 
kapitalinsatser om totalt 850,2 (1 151,5) mnkr från Föreningens 
medlemmar tillkommit. För mer information gällande över
skottsutdelning samt kapitaluppbyggnad via kapitaltillskott, 
se sidan 43 samt sidorna 46–47. 

Fond för utvecklingsutgifter om 30,4 (21,1) mnkr motsvarar 
aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader justerat med
en proportionell andel av avskrivningen som förts tillbaka från 
fonden till fritt eget kapital. 

 

Eget kapital
Mnkr

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

20212020201920182017

56 Kommuninvest Ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2021

FINANSIELLA RAPPORTER 189 ( 858 )



Kassaflödesanalys – Koncernen
1 januari – 31 december

Mnkr 2021 2020

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 461,2 199,4

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -38,4 239,9

Betald inkomstskatt -0,7 –1,7

422,1 437,4

Förändring av likviditetsreserv -4 443,7 –16 442,1

Förändring av utlåning -17 824,4 –36 313,8

Förändring av övriga tillgångar 14 022,7 –13 645,2

Förändring av övriga skulder 3 410,4 –7 894,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 412,9 –73 858,5

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar -0,4 –10,4

Förvärv av materiella tillgångar -1,7 –1,9

Avyttring av materiella tillgångar – 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,1 –12,3

Finansieringsverksamheten
Emission av räntebärande värdepapper 173 761,3 201 396,9

Förfall och återköp av räntebärande värdepapper -181 607,9 -129 437,1

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta -197,8 –355,4

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 105,5 317,6

Insatser från befintliga medlemmar 744,7 833,9

Amortering av efterställa skulder - –1 000,0

Amortering av leasingskuld -0,4 –0,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 194,6 71 755,5

Årets kassaflöde -11 609,6 –2 115,3

Likvida medel vid årets början 20 632,0 22 747,3

Likvida medel vid årets slut 9 022,4 20 632,0

Likvida medel består i sin helhet av kassa och tillgodohavanden hos centralbanker samt utlåning till kreditinstitut vilka vid anskaffnings- 
tillfället har en löptid om högst 3 månader samt är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar 10,7 5,0

Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar – –

Kursdifferenser från förändring av finansiella anläggningstillgångar 1,1 0,6

Orealiserade marknadsvärdesförändringar -43,9 245,3

Kreditförluster, netto -6,3 –11,0

Summa -38,4 239,9

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta1 1163,6 1 898,2

Erlagd ränta2 -561,8 –720,2

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

2021 IB 
Kassa- 
 flöden

Valutakurs-
förändringar

Verkligt värde-
förändring

Koncern - 
bidrag UB

Amortering av leasingskuld 0,3 -0,40 0,60 0,50

Efterställda skulder – 850,20 9 001,70

Upplåning inkl. derivat 515 801,1 -7 846,60 1,10 -3 475,70 504 479,90

Summa 515 801,4 -6 996,8 1,1 -3 475,7 0,0 513 482,1
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Resultaträkning – Moderföreningen
1 januari–31 december

Mnkr Not 2021 2020

Rörelsens kostnader 7 -15,0 -14,5

Rörelseresultat -15,0 -14,5

Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från andelar i koncernföretag, koncernbidrag 488,0 225,9

Räntekostnader 3 – –

Räntekostnader Förlagslån 3 – –13,9

Summa finansiella intäkter och kostnader 488,0 212,0

Resultat efter finansiella poster 473,0 197,5

Resultat före skatt 473,0 197,5

Skatt 10 -0,1 2,2

ÅRETS RESULTAT  472,9 199,7

Rapport över totalresultat  
– Moderföreningen
1 januari–31 december

Mnkr 2021 2020

Årets resultat  472,9 199,7
Övrigt totalresultat – –

Årets totalresultat  472,9 199,7
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Balansräkning – Moderföreningen
Per den 31 december 

Mnkr Not 2021 2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 16 9 130,0 8 200,0

Summa anläggningstillgångar 9 130,0 8 200,0

Omsättningstillgångar
Fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,2 0,2

Fordran på dotterbolag 20 488,0 276,9

Övriga kortfristiga fordringar 0,8 –

Summa omsättningstillgångar 489,0 277,1

Utlåning till kreditinstitut 13 7,1 22,6

SUMMA TILLGÅNGAR 9 626,1 8 499,7

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Andelskapital 24 9 001,7 8 151,5

Reservfond 140,3 140,3

Balanserat resultat 11 7,2 5,3

Årets resultat 11 472,9 199,7

Summa eget kapital 9 622,1 8 496,8

Skulder
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 22 1,6 0,7

Skatteskulder 22 0,1 0,7

Övriga kortfristiga skulder 22 0,4 0,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,9 1,1

Summa kortfristiga skulder 4,0 2,9

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 9 626,1 8 499,7
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Redogörelse för förändringar i eget kapital  
– Moderföreningen

Mnkr Andelskapital Reservfond1 Fritt eget kapital
Totalt  

eget kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01 8 151,5 140,3 205,0 8 496,8

Årets resultat 472,9 472,9

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta -197,8 -197,8

Avsättning reservfond –

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 72,8 72,8

Insatser från befintliga medlemmar 777,4 777,4

Utgående eget kapital 2021-12-31 9 001,7 140,3 480,1 9 622,1

Ingående eget kapital 2020-01-01 7 000,0 140,3 360,7 7 501,0

Årets resultat 199,7 199,7

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –355,4 –355,4

Avsättning reservfond –

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 317,6 317,6

Insatser från befintliga medlemmar 833,9 833,9

Utgående eget kapital 2020-12-31 8 151,5 140,3 205,0 8 496,8

1) Reservfond består av en lagstadgad avsättning till bundet eget kapital. 
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Kassaflödesanalys – Moderföreningen
1 januari – 31 december

Mnkr 2021 2020

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 473 197,5

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -488,0 –225,9

Betald inkomstskatt -0,7 –1,5

-15,7 –29,9

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av leverantörsskulder 0,9 –0,7

Förändring av övriga skulder 0,8 –0,6

Förändring av övriga tillgångar -0,8 –0,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14,8 –31,3

Finansieringsverksamheten1

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta -197,8 –355,4

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 105,5 317,6

Insatser från befintliga medlemmar 744,7 833,9

Nyemission av dotterföretag -930,0 –1 100,0

Återköp av efterställda skulder - –1 000,0

Förändring av skuldförhållanden inom Koncernen 276,9 1 345,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,7 42,0

Årets kassaflöde -15,5 10,7

Likvida medel vid årets början 22,6 11,9

Likvida medel vid årets slut 7,1 22,6

Likvida medel består i sin helhet av kassa och bank.

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Ej erhållna koncernbidrag -488,0 –225,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -488,0 –225,9

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta – –

Erlagd ränta – –13,9

1)  Föreningen har valt att under finansieringsverksamheten presentera koncernbidrag, överskottsutdelning samt ny insats från medlemmarna 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

Överensstämmelse med normgivning och lag
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 
24 februari 2022. Resultat- och balansräkning blir föremål för 
fastställelse på årsstämman den 31 mars 2022.

Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som till-
lämpades i årsredovisningen för 2020 med undantag för änd-
ringar föranledda av nya eller ändrade IFRS-standarder som 
har trätt i kraft under 2021. 

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.

Föreningens redovisningsprinciper följer därmed de som 
tillämpas i Koncernen förutom att resultat- och balansräk-
ningar följer årsredovisningslagens uppställningsformer. IFRS 9 
tillämpas ej utan finansiella instrument redovisas baserat på 
anskaffningsvärde samt att aktier i dotterföretag redovisas till 
anskaffningsvärde. Erhållna koncernbidrag redovisas i resultat-
räkningen som intäkter från andelar i koncernföretag.

Nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar
I januari 2020 antog EU ändringar av IFRS 9, IAS 39 och IFRS 7, 
fas 1, till följd av reformen för nya referensräntor. Ändringarna 
syftar till att minimera oönskade effekter som kan uppstå 
under tiden reformen av nya referensräntor pågår och innebär 
vissa lättnader i säkringsredovisningen samt nya upplysnings-
krav. Ändringarna innebär att Bolaget kan fortsätta tillämpa 
säkringsredovisning trots eventuell ineffektivitet som kan upp-
komma i säkringsredovisningen som en konsekvens av föränd-
ringen i hur Stibor och övriga IBOR bestäms och/eller en even-
tuell ersättning av Stibor/övriga IBOR med en riskfri ränta. 
Vidare innebär ändringar i IFRS 7 att ytterligare upplysnings-
krav införts. Den 1 januari 2021 trädde ytterligare ändringar 
kopplade till referensräntereformen i kraft, fas 2 som reglerar 
när en reform för en, för Bolaget, relevant referensränta är 
avslutad. Ändringarna innebär en praktisk lösning där vissa 
modifieringar tillåts utan att säkringsrelationer behöver brytas. 
Kommuninvest har inte gjort några ändringar kopplade till 
referensräntereformen under rapporteringsperioden. Kom-
muninvest har inte heller några kassaflödessäkringar eller 
andra säkringsrelationer kopplade till US LIBOR med förfall 
bortom 2022, vilket innebär att reformen inte haft någon 
påverkan på Kommuninvests principer för effektivitetstest. 

Reformen för nya referensräntor och dess lättnadsregler har en 
immateriell påverkan på Kommuninvests resultat och ställning 
då Kommuninvest har mycket få säkringar kopplade till 
osäker het i utländsk IBOR. För ytterligare information,  
se not 2 och not 17.

Övriga nya eller ändrade lagar, standarder och tolkningar 
som har införts under året har inte haft någon väsentlig påver-
kan på Kommuninvests resultat, ställning, upplysningar, 
kapital krav, kapitalbas eller stora exponeringar.

Nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar  
som ej trätt i kraft
Kommuninvest följer utvecklingen av den pågående reformen 
av nya referensräntor och dess påverkan på redovisnings-
standarder. 

För närvarande bedöms inga nya och ändrade lagar, 
 standarder och tolkningar som ännu ej trätt i kraft ha någon 
väsentlig påverkan på Kommuninvests resultat, ställning, upp-
lysningar, 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. 

För tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
påverkas värdet av bedömningen av om tillgängliga marknads-
priser 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 osäkerhet. I not 28 
beskrivs hur verkligt värde för finansiella instrument beräknas 
inklusive väsentliga antaganden, osäkerhetsfaktorer samt 
känslighetsanalys. Redovisningen har upprättats på basis av 
upplupet anskaffningsvärde med undantag för en betydande 
del av Kommuninvests finansiella tillgångar och skulder som 
redovisas till verkligt värde vid bristande överensstämmelse 
eller till upplupet anskaffningsvärde med justering för verkligt 
värde avseende den risk som är föremål för säkringsredovis-
ning. Se vidare avsnittet om Finansiella instrument samt 
not 28.

Bedömning har gjorts gällande Kommuninvests affärs-
modell för finansiella tillgångar som är att hålla tillgångarna 
till förfall. Under året har ingen förändring skett gällande 
affärsmodellens syfte och bedömningen är att affärsmodellen 
har både efterlevts under året och dess syfte att erhålla kon-
traktuella kassaflöden kvarstår. I bedömningen har inkluderats 
att tillgångarnas syfte i Bolagets Finanspolicy är oförändrad 
samt utvärdering av årets försäljningar. För mer information 
om nettoresultat av finansiella tillgångar se not 5.

Kommuninvest beräknar förväntade kreditförluster i enlig-
het med IFRS 9 på finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde. Vid beräkning av förväntade kreditför-
luster används bland annat framåtblickande scenarion och 
antaganden. Metod för att fastställa förväntade kreditförluster 
är därmed förenad med osäkerhet. I not 2 redogörs för metod-
valen 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. 
Dotter bolag 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 
dotter bolag upphört inkluderas dotterbolagets resultat endast 
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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.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsvärde-
metoden.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Kommuninvests 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 transaktionsda-
gen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas 
om till den funktionella valutan enligt den valutakurs som före-
ligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkningarna redovisas i resultaträkningen.

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.

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 
ränte kostnader från derivat som säkrar utlåning och placeringar.

Räntekostnader enligt effektivräntemetoden består av 
ränte kostnader på upplåning samt ränteintäkter och ränte-
kostnader från derivat som säkrar upplåningen.

Kommuninvest 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.

För mer information om ränteintäkter 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 reali-
serade 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 
 tillämpning av verkligt värde optionen.

•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där 
säkrings redovisning av verkligt värde tillämpas.

•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde.

•  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 samt övriga 
finansiella skulder. För mer information, se not 28.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans-
räkningen när Kommuninvest 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 Kommuninvest 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. Derivat som 
clearas med central motpart för clearing redovisas netto per 
motpart och valuta i balansräkningen. Förvärv och avyttring 
av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, som utgör 
den dag då Kommuninvest 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 
 beaktande av transaktionskostnader.

Klassificering och värdering av finansiella instrument 
Finansiella tillgångar klassificeras utifrån Bolagets affärs-
modell. Affärsmodellen identifieras på portföljnivå och åter-
speglar 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.

Kommuninvests 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 Bola-
gets nya tillgångar. Kommuninvest har per den 31 december 
2021 ingen tillgång som har fallerat SPPI-testet. Klassifice-
ringen av affärsmodell och utfall av SPPI-testet påverkar 
 Bolagets värdering av finansiella tillgångar. 
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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.

Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
när bristande överensstämmelse inte existerar. Vid bristande 
överrensstämmelse värderas finansiella skulder till verkligt 
värde via resultaträkningen.

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 
Kommuninvests värdering av finansiella tillgångar eftersom 
affärsmodellen för Kommuninvests 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. 

Verkligt värde via övriga totalresultat
Kommuninvest har ingen affärsmodell med syfte att både hålla 
till förfall och sälja och därmed heller inga finansiella instru-
ment i värderingskategorin verkligt värde via övrigt total-
resultat.

Verkligt värde via resultaträkningen
Värderingskategorin verkligt värde via resultaträkningen delas 
upp på handel, obligatorisk och verkligt värde option. 

Kommuninvests derivat som innehas för ekonomisk säk-
ring, men som ej ingår i säkringsredovisning, redovisas under 
värderingskategorin handel för skuldderivat och obligatorisk 
för tillgångsderivat. 

Om Kommuninvest har en finansiell tillgång som fallerar 
SPPI-testet värderas det instrumentet inom kategorin obligato-
risk verkligt värde via resultaträkningen. 

Kommuninvest tillämpar verkligt värde optionen när bris-
tande överensstämmelse har identifierats. Bristande överens-
stämmelse uppstår när ett instrument säkrats med ett eller flera 
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 deri-
vatet 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 tillämpas. Det 
skulle leda till bristande överensstämmelse om derivatet vär-
derades 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.

Säkringsredovisning
Kommuninvest tillämpar IAS 39 (EU carve out-versionen) när 
det gäller säkringsredovisning. 

För att uppnå en rättvisande bild av verksamheten tillämpar 
Kommuninvest, 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. 

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. Kommuninvests säkringsrelationer har bedömts vara 
effektiva.

Transaktionsmatchad säkring
Den säkrade posten, som är en fastränteupplåning eller 
- utlåning, värderas utifrån förändringar i verkligt värde med 
avseende på den risk som säkrats. Som säkringsinstrument 
använder Kommuninvest ränte- och valutaränteswappar. 
I balansräkningen redovisas värdeförändringen på den säkrade 
risken på den säkrade posten på samma rad i balansräkningen 
som den säkrade posten. Både värdeförändring på den säkrade 
posten samt säkringsinstrumentet redovisas i resultat-
räkningen under nettoresultat av finansiella transaktioner. 

Portföljsäkring
Den säkrade posten härstammar från en portfölj av fastränte-
utlåningar baserad på förfallodag. Den säkrade posten värde-
ras om till verkligt värde med avseende på säkrad risk. Värdet 
på den säkrade risken redovisas på separat rad i balans-
räkningen som Värdeförändring på räntesäkrad post i portfölj-
säkring. Som säkringsinstrument använder Kommuninvest 
ränteswappar vars villkor överensstämmer med den säkrade 
posten. Både värdeförändring på den säkrade posten samt 
säkrings instrumentet redovisas i resultaträkningen under 
netto resultat av finansiella transaktioner.

Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument
Kommuninvest beräknar förväntade kreditförluster enligt 
IFRS 9. Förlustreserveringar görs även på åtaganden utanför 
balansräkningen, vilka för Kommuninvest består av beviljade 
ej utbetalda lån, likviditetsgarantier samt byggkreditiv. 
Kommun invest har inga realiserade 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 
resultat räkningen på raden Kreditförluster, netto. I balans-
räkningen redovisas förväntade kreditförluster som en ned-
skrivning av tillgångens redovisade värde på tillgångar som 
enligt IFRS 9 är föremål för nedskrivningar. Förlustreserve-
ringar på åtaganden utanför balansräkningen redovisas som 
avsättning i balansräkningen. För information om kreditför-
luster och beräkningsmodell se not 2 och för resultateffekt av 
kreditförluster se not 9. 

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 
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med den månad tillgången anskaffas och därmed nyttjas. 
Nyttjande perioderna omprövas minst årligen. Den beräknade 
nyttjandeperioden är 5 år.

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen 
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att komma Kommuninvest 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 redo-
visas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod från och med den månad tillgången anskaffas och 
därmed nyttjas. Kommuninvests beräknade nyttjandeperioder 
för inventarier är 3 alternativt 5 år. För konstföremål som ingår 
i balansräkningen görs ingen avskrivning.

Pensionering genom försäkring
Kommuninvests 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 Kommuninvests anställda har bedömts 
vara en avgiftsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. 
Kommuninvests pensionsinbetalningar redovisas som en kost-
nad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de 
anställda utfört tjänster åt Kommuninvest under en period. 
Premier betalas till Alecta baserat på aktuell lön.

Beträffande pensionsvillkor för ledande befattningshavare 
har Kommuninvest beslutat följa de principer som redovisas i 
regeringens riktlinjer för ledande befattningshavare för statligt 
ägda bolag (april 2009). Bolaget betalar en premiebestämd 
pensionsförsäkring motsvarande 30 procent av VD:s och 
ledande befattningshavares pensionsgrundande lön dock 
längst till och med 65 års ålder. 

Årets kostnader för försäkringspremier framgår av not 7.

Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personalkost-
nader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbets-
givaravgifter 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 finansförvaltningstjäns-
ten KI Finans som Kommuninvest tillhandahåller till medlem-
marna i Kommuninvest Ekonomisk förening. De medlemmar 
som har valt att använda denna tjänst betalar en årsavgift till 
Kommuninvest, vilken redovisas under övriga rörelseintäkter.

Intäkterna från KI Finans redovisas sedan 1 januari 2018 under 
IFRS 15 och Kommuninvest redovisar en intäkt för KI Finans 
under avtalsperioden när kund har rätt till åtkomst av tjänsten, 
vilket innebär att intäkt för finansförvaltningstjänsten periodi-
seras över kalenderåret. Löpande utgifter relaterade till KI 
Finans kostnadsförs. För mer information, se not 6.

Övriga rörelsekostnader
Som övrig rörelsekostnad redovisas främst kostnader för 
marknads föring och försäkring.

Eventualförpliktelser
Upplysningar om eventualförpliktelser lämnas när det finns ett 
möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida 
händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas 
som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Leasing
Kommuninvest tillämpar IFRS 16 Leasingavtal vid redovisning 
av leasing. Leasingavtal aktiveras som en nyttjanderätt under 
materiella tillgångar och som en leasingskuld under övriga 
skulder i balansräkningen. Lättnadsregeln att kostnadsföra lea-
singavtal där underliggande tillgång är av lågt värde tillämpas. 

Skatter
Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt och upp-
skjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningenför-
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 
Kommuninvest 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 24.

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 utlånings- och likviditetsportföljen. 

Investeringsverksamheten innefattar investeringar i materi-
ella och immateriella tillgångar. Finansieringsverksamheten 
visar emission samt förfall/återköp av emitterade värdepapper. 
Kommuninvest tillämpar undantagsregeln i IAS7:23 och netto-
redovisar emissioner kortare än 3 månader. I finansierings-
verksamheten ingår även nyemission samt förändring av 
koncern skuld.

Segmentrapportering
Kommuninvest upprättar inte segmentrapportering då enbart 
ett segment, utlåning till medlemmarna, finns. All verksamhet 
bedrivs i Sverige och alla kunder har sin hemvist i Sverige. 
Kommuninvest har ingen kund som står för mer än, eller lika 
med, 10 procent av intäkterna.
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Not 2 Risk- och kapitalhantering

Kommuninvests 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. Verksamhetsmodellen innebär 
att Bolaget är utsatt för risker. Bolagets mål, principer och 
metoder för att hantera dessa risker samt metoder för att mäta 
risken presenteras nedan (se även sidorna 37–41 för en övergri-
pande beskrivning av Bolagets 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.

Kreditrisk
Med kreditrisk avses risken för förlust till följd av en motparts 
oförmåga att infria sina förpliktelser i rätt tid. Kreditrisk upp-
står på olika sätt i Bolagets 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. 

Styrelsen fastställer minst årligen begränsningar för samt-
liga placerings- och derivatmotparter där begränsningen avser 
Bolagets totala exponering mot motparten. Ytterligare 
begränsningar 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, verksamhetens inriktning och omfattning samt 
finansiell stabilitet.

Koncernens kreditriskexponeringar framgår av tabellen nedan.

Kreditriskexponering 2021 2020

Redovisat 
brutto- 

värde

Förväntade 
kredit-

förluster
Redovisat 

värde1

Riskvägt 
expone- 

ringsvärde
Kapital- 

krav

Redovisat 
brutto- 

värde

Förväntade 
kredit-

förluster
Redovisat 

värde1

Riskvägt 
expone- 

ringsvärde
Kapital- 

krav

Kreditgivning
Utlåning till kommuner och  
kommunala bolag2 460 651,4 -1,1 460 650,3  -  - 445 794,7 –5,9 445 788,8 – –

– Riskklass 1 274 930,9 -0,6 274 930,3  -  - 265 293,8 –3,5 265 290,3 – –

– Riskklass 2 155 116,3 -0,4 155 115,9  -  - 156 148,5 –2,1 156 146,4 – –

– Riskklass 3 27 632,7 -0,1 27 632,6  -  - 21 414,0 –0,3 21 413,7 – –

– Riskklass 4 2 971,5 0,0 2 971,5  -  - 2 938,4 0,0 2 938,4 – –

Placeringar

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 30 724,2 -0,1 30 724,1  -  - 28 036,0 –0,8 28 035,2 – –

– AAA 30 724,2 -0,1 30 724,1  -  - 28 036,0 –0,8 28 035,2 – –

Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker 7 672,5 0,0 7 672,5  -  - 18 931,9 –0,7 18 931,2 – –

– AAA 7 672,5 0,0 7 672,5  -  - 18 931,9 –0,7 18 931,2 – –

Obligationer och ränte– 
bärande värdepapper 15 529,9 -0,1 15 529,8  -  - 13 822,9 0,0 13 822,9

– AAA 13 307,7 -0,1 13 307,6  -  - 12 054,9 – 12 054,9 – –

– AA 2 222,2 0,0 2 222,2  -  - 1 768,0 0,0 1 768,0 – –

Utlåning till kreditinstitut 1 349,9 -0,1 1 349,8 270,1 21,6 1 700,2 -0,3 1 669,9 264,1 21,1

– AAA  -  -  -  -  - 379,7 – 379,7 0,0 0,0

– AA 769,3 0,0 769,3 153,8 12,3 510,5 -0,1 510,4 102,1 8,2

– A 580,6 -0,1 580,5 116,3 9,3 810,0 -0,2 809,8 162,0 12,9

Derivat
Derivat1 5 729,3  - 5 729,3  -  - 2 429,4 - 2 429,4 – –

– AA 1 801,8  - 1 801,8  -  - 477,7 - 477,7 – –

– A 3 679,4  - 3 679,4  -  - 1 572,6 - 1 572,6 – –

– BBB 248,1  - 248,1  -  - 379,1 - 379,1 – –

Övriga tillgångar
Övriga tillgångar 2 606,8  - 2 606,8 101,2 8,1 16 670,8 – 16 670,8 86,0 6,9

Åtaganden utanför 
balansräkningen
Utställda lånelöften2 239,1  - 239,1  -  - 355,3 – 355,3 – –

Beviljad, ej utbetald utlåning2 278,7  - 278,7  -  - 1 859,1 – 1 859,1 – –

Totalt (inkl. poster utanför 
balansräkningen) 524 781,8 -1,4 524 780,4 371,3 29,7 529 600,3 –7,7 529 592,6 350,1 28,0

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 71.

2) Mot säkerhet av kommunal borgen. 
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Förväntade kreditförluster (ECL) 
Kommuninvest beräknar i enlighet med IFRS 9 förväntade 
kredit förluster. Beslut om de metoder som används i dessa 
beräkningar tas i Bolagets Kreditriskkommitté som samman-
träder kvartalsvis. Den dagliga uppföljningen och implemen-
teringen av Kreditriskkommitténs beslut görs av Ekonomi-
avdelningen samt avdelningen för Risk och Kontroll. 
Förändringar av kredit risken följs dagligen.

Kreditriskexponering
Kommuninvest är exponerat mot kreditrisker genom sin 
 utlåningsportfölj, genom poster utanför balansräkningen 
och placeringar.

Kommuninvests utlåningsportfölj består av utlåning till 
kommuner och regioner (medlemmar i Föreningen), kommu-
nalförbund, bolag och andra entiteter. All utlåning som inte 
sker direkt till medlem (kommun/region) kräver en proprie-
borgen från en eller flera medlemmar. Poster utanför balans-
räkningen består av nyutlåning som avtalats men ännu ej beta-
lats ut, byggkreditiv och likviditetsgaranti. Placeringar består 
av likvida medel samt innehav i stater och statligt relaterade 
motparter, såsom delstater och kreditinstitut liknande 
Kommun invest. 

Beräkning av ECL 
Vid beräkningen av förväntade kreditförluster (ECL) multiplice-
ras exponering vid fallissemang (EAD) med den proportion som 
anger förlust vid fallissemang (LGD). Detta multipliceras sedan 
med sannolikheten för fallissemang (PD). 

ECL = PD * LGD * EAD 
ECL uppdateras på daglig basis. De tre faktorerna, samt 

fasallokering, följs löpande. Kvartalsvis görs en samlad bedöm-
ning av periodens utveckling samt eventuellt behov av justering 
av modellen. 

Förväntad löptid i ECL-beräkningen
ECL-beräkningen ska göras över olika perioder och dessa varie-
ras beroende på utveckling av motparters kreditvärdighet. När 
ett kontrakt inleds är det i fas 1. ECL beräknas då med utgångs-
punkt i att fallissemang kan inträffa under de kommande 12 
månaderna. Skulle en exponering, på grund av förhöjd kredit-
risk, klassificeras i fas 2 utgår beräkningen istället från hela 
den återstående löptiden. Vid fallissemang flyttas exponeringen 
till fas 3. För Bolagets utlåning tillämpas indikatorer för att 
löpande följa utvecklingen av kreditrisken. Samtliga kredit-
exponeringar är i nuläget i fas 1.

För placeringar nyttjar Kommuninvest regelverkets undan-
tag för låg kreditrisk. Detta med stöd i placeringsportföljens 
kreditriskprofil och goda kreditkvalitet. Kommuninvest defi-
nierar låg kreditrisk som ett kreditbetyg från Moody’s om lägst 
Baa3 och S&P Global Ratings om lägst BBB–. 

Kommuninvest har för närvarande endast exponeringar 
med mycket god kreditkvalitet, vilka förutom likvida medel 
hos betalningsbanker utgörs av stater eller statlig relation. 
Vid negativa förändringar i kreditbetyg görs kvalitativa 
bedömningar för att fastställa om det skett en signifikant 
ökning i kredit risk. Under förutsättning att ingen signifikant 
ökning bedöms ha inträffat, och kreditbetyget klarar Bolagets 
krav för låg kreditrisk, består tillgången i fas 1.

Definition av fallissemang
All utlåning som inte sker direkt till medlemmar kräver en 
proprie borgen för hela kreditbeloppet från en eller flera med-
lemmar. Kommuninvests definition av ett fallissemang är i linje 
med de riktlinjer som Europeiska Bankmyndigheten (EBA) tagit 

fram och innebär att en motpart fallerat när minst en av 
 följande situationer inträffat: 

• Kommuninvest anser det osannolikt att motparten till fullo 
kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser. 

• Någon av motpartens förpliktelser gentemot Kommuninvest 
är förfallen till betalning sedan mer än 90 dagar. 

Innan exponeringen ska anses som fallerad ska Kommuninvest 
genomföra en expertbedömning. Denna ska bedöma om en så 
kallad teknisk förfallosituation har uppstått, vilket grundas på 
EBAs riktlinjer. Om exponeringen är direkt mot en medlem 
(kommun eller region) motiveras den fördjupade analysen 
framförallt av kommunernas grundlagsskyddade roll i samhäl-
let - som bland annat omfattar beskattningsrätt – vilket leder 
till att en kommun i praktiken inte kan försättas i konkurs. 

Fastställande av försämrad kreditkvalitet
Kommuninvest 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. 
Kommuninvest använder dels kvantitativa och dels kvalitativa 
indikatorer för den löpande uppföljningen av utlåningsportföl-
jen. De kvantitativa indikatorerna består av rating från rating-
institut och information från kreditupplysningsleverantör 
(riskscore, riskprognos och betalningsföreläggande) samt 
Kommuninvests interna riskvärdesmodell för bedömning av 
utlåningsmotparter. För de kvantitativa indikatorerna finns 
fastställda gränsvärden och överträdelser följs upp. Det finns 
också ett gränsvärde som innebär att en tillgång kommer att 
flyttas till fas 2 om en betalning är försenad med mer än 30 
dagar. De kvalitativa indika torerna består av omstrukturering 
av lånevillkor. Innan en enskild motpart flyttas till fas 2 ska en 
särskild bedömning göras för att belysa bakomliggande orsa-
ker och motpartens övergripande återbetalningsförmåga. De 
finansiella tillgång arnas kreditkvalitet fastställs i Kreditrisk-
kommittén. 

Kommuninvest har aldrig lidit någon faktisk kreditförlust, 
inte modifierat betalningsflöden och inte omförhandlat ett 
befintligt avtal. Mot bakgrund av ovanstående har Bolaget inte 
några specifika principer för bortskrivningar. 

Sannolikhet för fallissemang (PD)
Bolaget utgår från S&P Global Ratings databas för historisk 
sannolikhet för konkurs samt applicerar på detta en intern 
 teoretisk modell för att få framåtblickande data. 

Vid beräkning av förväntade kreditförluster i placeringar 
tilldelas PD utifrån emittentens rating. 

Vid beräkning av ECL i utlåningsportföljen tilldelas PD uti-
från en interpolering mellan PD för svenska staten och PD för en 
nivå sämre än den lägsta ratingen för en kommunexponering i 
portföljen. Detta eftersom inte samtliga kommuner har kredit-
betyg. För interpoleringen av utlåningsmotpartens rating 
används Kommuninvests interna riskvärdesmodell. För utlå-
ningsportföljen fastställer Kommuninvest PD på motpartsnivå 
och inte på transaktionsnivå. Detta motiveras av att villkoren 
för all utlåning är identisk och det inte finns någon hierarkisk 
ordning av krediter som getts till en motpart. Med andra ord 
kommer en försämrad kreditkvalitet att påverka motpartens 
samtliga transaktioner.

Faktorer som påverkar beräkningen av PD:

•  Vikterna för makroekonomiska faktorer baseras på den 
empiriska korrelationen mellan makro- och Z-faktorer. 
Z-faktorer används för att justeras historisk sannolikhet till 
att bli framåtblickande. 
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•  För varje segment används specifik långsiktig sannolikhet 
för konkurs, där kategorierna ”Icke-finansiella bolag” och 
”stater” används för utlåningsportföljen samt ”Finansiella 
bolag” för placeringar. 

•  Intervaller för Z benchmark kalibreras dynamiskt och 
 individuellt för varje segment. 

Vikter, makroekonomiska faktorer
Utlåning Likviditetsreserv

2021 % 2020 % 2021 % 2020 %

BNP-prognos 28% 18% 8% 15%

Arbetslöshet 24% 39% 14% 10%

Aktiemarknad 14% 14% 40% 21%

Energi-index 5% 5% 5% 7%

Icke Energi-index 6% 5% 6% 8%

Kreditbetyg 23% 19% 27% 39%

Historisk sannolikhet för fallissemang
Icke-finansiella  
bolag och stater

Finansiella  
bolag

S&P Rating 2021 2020 2021 2020

AAA 0,00165% 0,00132% 0,00943% 0,00993%

AA+ 0,00286% 0,00230% 0,01419% 0,01490%

AA 0,00495% 0,00400% 0,02136% 0,02237%

AA- 0,00857% 0,00697% 0,03215% 0,03358%

A+ 0,01483% 0,01215% 0,04839% 0,05041%

A 0,02566% 0,02116% 0,07282% 0,07567%

A- 0,04441% 0,03686% 0,10958% 0,11357%

BBB+ 0,07685% 0,06419% 0,16485% 0,17041%

BBB 0,13296% 0,11176% 0,24794% 0,25563%

BBB- 0,22994% 0,19453% 0,37276% 0,38331%

BB+ 0,39736% 0,33839% 0,56006% 0,57440%

BB 0,68586% 0,58800% 0,84068% 0,85991%

BB- 1,18132% 1,01986% 1,26012% 1,28552%

B+ 2,02740% 1,76328% 1,88485% 1,91771%

B 3,45825% 3,03199% 2,81049% 2,85180%

B- 5,83874% 5,16557% 4,17138% 4,22131%

CCC-C 24,33623% 22,35699% 12,92792% 12,98004%

Den PD som används för beräkning av förväntade kreditför-
luster är ett viktat genomsnitt av tre olika makroscenarier 
( normalt, medellågt samt medelhögt konjunkturläge). 

Scenariovikter
Scenario 2021 % 2020 % Förändring %

Positivt scenario 20 % 20 % 0 %

Basscenario 60 % 60 % 0 %

Negativt scenario 20 % 20 % 0 %

Grunddata för historiska fallissemang hämtas från S&P 
 Global Ratings för att sedan kalibreras för varje enskilt scena-
rio. Scenariot med normalt konjunkturläge baseras på observe-
rade värden av makrofaktorerna som ingår i modellen, medan 
scenariot med medellågt konjunkturläge baseras på en histo-
riskt låg percentil för makrofaktorernas värden och vice versa 
för scenariot med medelhögt konjunkturläge. 

Makroekonomisk faktor
Historisk indata Scenario 2021

Historisk förändring i kreditbetyg Huvudscenario -53,03%

(Stater-Bolag) Positivt scenario -71,02%

Negativt scenario -35,03%

Historisk förändring i kreditbetyg Huvudscenario -191,41%

(Finansiell) Positivt scenario -255,38%

Negativt scenario -127,44%

Historisk förändring i OMX Huvudscenario -2,94%

 index (–1Q) Positivt scenario 1,51%

Negativt scenario -7,38%

Historisk förändring i S&P 500 Huvudscenario 3,33%

index (–1Q) Positivt scenario 6,08%

Negativt scenario 0,59%

Prognos indata Scenario 2022 2023 2024

BNP utveckling Sverige Huvudscenario 3,40% 2,10% 1,40%

Positivt scenario 5,11% 3,81% 3,11%

Negativt scenario 1,69% 0,39% -0,31%

Förändring i arbetslöshet Huvudscenario -15,73% -10,67% 0,00%

Sverige Positivt scenario -23,96% -18,90% -8,23%

Negativt scenario -7,50% -2,43% 8,23%

Förändring i globalt Huvudscenario 2,21% -13,36% 0,12%

energiindex Positivt scenario 16,69% 1,12% 14,60%

Negativt scenario -12,28% -27,85% -14,37%

Förändring i globalt  icke- Huvudscenario -2,36% -3,53% -1,93%

energiindex Positivt scenario 5,12% 3,94% 5,55%

Negativt scenario -9,83% -11,01% -9,40%

Förlustgrad vid konkurs ”LGD”
Utlåning 
Svenska kommuner kan inte gå i konkurs och bedömningen är 
även att svenska kommuner och svenska staten har en hög sam-
variation vid kristider. Båda har även den svenska ekonomin 
som skatteunderlag. Därmed finns en stark koppling mellan 
svenska kommuners LGD och svenska staten. För svenska kom-
muner används ett schablonvärde genom en expertbedömning 
utifrån underlag från S&P Global Ratings ”Aggregated Euro-
pean Recovery Data” samt från ”Moody’s Sovereign Default 
and Recovery Rates”. Resultatet av bedömningen är att 
använda en LGD om 35 procent. 

Placeringar
Motparter till Kommuninvest har samtliga höga kreditbetyg 
och ett stabilt ekonomiskt läge. Historiskt har ingen motpart 
till Kommuninvest ställt in betalningarna. Det finns därmed 
ingen empirisk historik för LGD. För att bedöma LGD används 
istället schablonvärden. För stater och statligt relaterade mot-
parter genomförs en expertbedömning utifrån underlag från 
S&P Global Ratings ”Aggregated European Recovery Data” 
samt från Moody’s Sovereign Default and Recovery Rates. 
Resultatet av bedömningen är att använda en LGD om 35 pro-
cent. För övriga motparter tillämpas LGD enligt regelverket 
i CRR. Enligt artikel 161 ska seniora exponeringar (icke-efter-
ställda exponeringar) mot finansiella institutioner utan säker-
het ge en LGD om 45 procent. Även för säkerställda obligationer 
tillämpas LGD enligt regelverket i CRR. Enligt artikel 161 ska 
säkerställda obligationer som uppfyller villkoren i artikel 129 
ge en LGD om 11,25 procent. Säkerställda obligationer inne-
håller översäkerheter. LGD kan komma att justeras vid föränd-
ringar i regelverk eller uppdaterade rapporter från Moodys 
och S&P. 
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Exponering vid fallissemang (EAD) 
För EAD används tillgångarnas nominella belopp och utestå-
ende avtalsmässiga kassaflöden, diskonterade med effektiv 
ränta. Vilka kassaflöden som inkluderas i beräkningen beror 
på utfallet av fasallokering. Eftersom undantaget för låg kredit-
risk tillämpas för placeringar inkluderas enbart kassaflöden på 
ett års horisont för dessa tillgångar. 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 placeringar. Swapränta och spread för Bolagets 
emissioner inhämtas från sekundärmarknaden, spread för 
Bolagets utlåning inhämtas från gällande prislista gentemot 
kund. Spread mellan Bolagets upplåningskostnad och de olika 
emittenttyperna bestäms genom expertbedömning. Genom att 
kombinera dessa beståndsdelar skapas en diskonteringskurva 
för varje valuta och löptid. 

Känslighetsanalyser 
Eftersom samtliga exponeringar är i fas 1 är det endast ett års 
PD som påverkar Bolagets förväntade kreditförluster, och 
känslig hetsanalys utförs på ett års horisont i huvudscenariot. 

Känslighetsanalysen för de makroekonomiska faktorerna 
återfinns i tabellen nedan. Tabellerna visar hur ECL påverkas 
av de makroekonomiska faktorerna, givet Bolagets nutida 
scenario viktning. 

Känslighetsanalys makroekonomiska faktorer Utlåning, 
(Förändring, Från, Till) ECL Mnkr

BNP-prognos (-1% +3,4% +2,4%) -0,16 

För. arbetslöshet (+10% +7,5% +8,25%) -0,14 

OMX (-10% -2,9% -12,9%) -0,33 

Energi-index (-10% -2,2% -7,8%) -0,03 

Icke Energi-Index (-10%, -2,4%, -12,4%) -0,07 

Kreditbetyg Stat-Bol (+10% -53,0% -43,0%) -0,28 

Kreditbetyg Fin. (+10% -191,4% -181,4%)  - 

Känslighetsanalys makroekonomiska faktorer Placeringar, 
(Förändring, Från, Till) ECL Mnkr

BNP-prognos (-1% +3,4% +2,4%) -0,02 

För. arbetslöshet (+10% +7,5% +8,25%) -0,02 

S&P (-10% +3,3% -6,7%) -0,21 

Energi-index (-10% -2,2% -7,8%) -0,01 

Icke Energi-Index (-10%, -2,4%, -12,4%) -0,02 

Kreditbetyg Stat-Bol (+10% -53,0% -43,0%) -0,02 

Kreditbetyg Fin. (+10% -191,4% -181,4%) -0,04 

Känslighet vid förändring i Scenarioviktning visas i tabell 
nedan.

Känslighetsanalys scenariovikter Effekt Mnkr

Mer positiv (P30 B60 N10)  0,22 

Mer negativ (P10 B60 N30) -0,37 

Före Covid (P5, B85, N10) -0,04 

P står för positiv, B står för bas och N står för negativ.

Förändringar under året
Förändringar i ECL under perioden 
Bolagets ECL minskade med 6,3 mnkr, från 7,7 till 1,4 mnkr. 
Coronapandemins effekter finns kvar i ECL-värdet genom 
större osäkerheter i scenarioviktningarna. Före pandemin hade 
Bolaget en viktning om P5, B85 och N10. Hade dessa vikter 
applicerats skulle Bolagets ECL ändrats med –0,04 mnkr. 

I övrigt har Bolaget inte gjort några expertjusteringar  utifrån 
pandemins effekter.

Samma modell har använts under hela 2021. Mindre juste-
ringar inom modellen innebär att: 

• ECL för Riksbanken nu är ett separat segment med stats-
relaterad PD istället för PD för finansiella bolag. Detta mot-
svarar bättre exponeringens risk och har resultaterat i en 
sänkning av ECL med 0,4 mnkr.

• Makroekonomiska faktorerna med Förändringar i kredit-
betyg är justerade utifrån att inte enbart vara baserade på 
 historiska data utan även till att använda framåtblickande 
information utifrån kalibrerad prognos för Global BNP. 
Detta har resulterat i en sänkning av ECL med 0,7 mnkr.

Förändringar i PD och LGD visas i tabell nedan. För förändring 
i EAD se tabell Förändring av reserveringar för kreditförluster 
på sidan 68.

Förändringar i 
framåtblickande PD

Icke-finansiella  
bolag och stater

Finansiella  
bolag

S&P Rating 2021 2020 2021 2020

AAA 0,00058% 0,00349% 0,00383% 0,00880%

AA+ 0,00106% 0,00579% 0,00600% 0,01328%

AA 0,00194% 0,00961% 0,00940% 0,02004%

AA- 0,00353% 0,01596% 0,01472% 0,03024%

A+ 0,00643% 0,02649% 0,02305% 0,04564%

A 0,01173% 0,04398% 0,03610% 0,06888%

PD-faktor För ändrings bidrag %

Scenariovikter 0,0%

Makrovikter -15,0%

BNP-prognos -15,2%

Arbetslöshet 29,0%

Aktieindex -10,1%

Energi-index 33,2%

Icke-energi-index 33,0%

För. Kreditbetyg 62,6%

Historisk defaultsannolikhet -17,4%

Totalt 100,0%

Förändringar i PD faktor minskade ECL med 4,4 mnkr, se indel-
ning i riskvariabler och modellförändring i avsnitt Förändring 
av reserveringar för kreditförluster på sidan 68.

Förändring i LGD 2021 % 2020 %

Utlåning 35 % 35 %

Placeringar 45 % 45 %

Riksbanken 35 % 35 %

LGD har inte förändrats och påverkade således inte ECL.

Periodens förändring av reserveringar för kreditförluster
Samtliga reserveringar avser stadie 1 och har varit konstanta 
under året. Kommuninvest har aldrig lidit någon konstaterad 
kreditförlust. 

För mer information om bruttoredovisat värde i tabeller se 
tabell om Kreditriskexponeringar på sidan 66.
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Förändring av reserveringar för kreditförluster

2021
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Förändrade 

riskvariabler
Modell- 

förändring
Utgående  

balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker -0,7 – 0,8 – – 0,1
Belåningsbara statsskuldförbindelser -0,8 -9,3 16,4 -6,9 0,5 -0,1
Utlåning till kreditinstitut -0,3 – – 0,1 – -0,2
Utlåning -5,9 -0,4 0,8 4,4 – -1,1
Obligationer och räntebärande värdepapper – -6,5 – 5,8 0,6 -0,1
Avsättningar för poster utanför balansräkningen – -0,3 0,4 -0,1 – –

Summa -7,7 -16,5 18,4 3,3 1,1 -1,4

Förändring av reserveringar för kreditförluster

2020
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Förändrade 

riskvariabler
Modell- 

förändring
Utgående  

balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker  – –0,7 –  –  – –0,7
Belåningsbara statsskuldförbindelser –0,5 –32,7 31,1 1,3  – –0,8
Utlåning till kreditinstitut –0,4  –  –  0,1  – –0,3
Utlåning –17,8 –3,5 3,7 –30,2 41,9 –5,9
Obligationer och räntebärande värdepapper  – –0,4  – 0,4  – 0,0
Avsättningar för poster utanför balansräkningen –0,1 –2,8 3,7 –0,8 – 0,0
Summa –18,8 –40,1 38,5 –29,2 41,9 –7,7

Förändringar av bruttoredovisat värde av reserveringar för 
kreditförluster

2021
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Utgående  

balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 18 931,9 7 672,5 18 931,9 7 672,5
Belåningsbara statsskuldförbindelser 25 199,2 1 554 472,7 1 550 599,7 29 072,2
Utlåning till kreditinstitut 1 290,2 1 334,8 1 290,2 1 334,8
Utlåning 335 745,7 405 596,5 389 592,0 351 750,2
Obligationer och räntebärande värdepapper 8 036,9 8 282,2 9 782,0 6 537,1
Poster utanför balansräkningen 1 691,5 74 472,9 75 807,4 357,0
Summa 390 895,4 2 051 831,6 2 046 003,2 396 723,8

Förändringar av bruttoredovisat värde av reserveringar för kreditförluster

2020
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Utgående  

balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 811,1 4 160 267,7 –4 142 146,9 18 931,9
Belåningsbara statsskuldförbindelser 13 511,7 1 193 244,5 –1 181 557,0 25 199,2
Utlåning till kreditinstitut 1 874,5 411 822,2 –412 406,5 1 290,2
Utlåning 271 045,5 130 196,8 -65 496,6 335 745,7
Obligationer och räntebärande värdepapper – 8 036,9 – 8 036,9
Poster utanför balansräkningen 2 182,5 132 410,7 –132 901,7 1 691,5
Summa 289 425,3 6 035 978,8 -5 934 508,7 390 895,4

Kreditgivningsrisk
Med kreditgivningsrisk avses risken att en motpart i kredit giv-
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 kreditförlust i utlånings-
verksamheten. 

Kommunerna och regionerna samt deras respektive bolag ana-
lyseras inför ett medlemskap och därefter kontinuerligt under 
medlemskapet. För att få en helhetsbild av en medlems finan-
siella situation genomförs en kvantitativ riskvärdesanalys. 
I denna värderas resultaträkning, balansräkning, demografi 
och risker i den kommunala verksamheten. 

Var och en av Föreningens medlemskommuner tilldelas 
 utifrån denna analys ett riskvärde mellan 0 och 13, där ett lägre 
värde representerar en lägre risk.
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Kapitalkrav för kreditgivningsrisk
Kommunsektorn har ur kapitaltäckningssynpunkt en riskvikt 
på 0 procent vilket innebär att det, då Bolaget använder 
schablon -metoden i CRR-regelverket, inte finns något lag-
stadgat kapitalkrav för kreditgivningsrisk.

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 
av seniora värdepapper om lägst BBB+ eller är garanterad av 
någon med denna kreditvärdighet. För att Bolaget ska ingå ett 
clearat derivat krävs att motparten vid affärstillfället har ett 
kreditvärde som emittent av seniora värdepapper om lägst 
BBB–. Motpartsrisker reduceras ytterligare genom att ISDA-
avtal och säkerhetsavtal (så kallade CSA-avtal) sluts med samt-
liga motparter. ISDA-avtal medger nettning av positiva och 
negativa exponeringar. Exponeringen mot motpartsrisk styrs 
utifrån derivatkontraktens marknadsvärde. CSA-avtal reglerar 
rätten att inhämta säkerheter för att eliminera den exponering 
som uppstår vid värdeförändring av ingångna derivatkontrakt. 
I samband med regelverket EMIR, som innebär krav på utbyte 
av tilläggsmarginalsäkerheter (variation margin) för OTC-deri-
vat, har Bolaget, sedan mars år 2017, CSA-avtal med de flesta 
motparter som innebär att utbyte av säkerheter sker dagligen 
och utan trösklar. 

Ställd Initial Margin för clearade derivat innebär också en 
motpartsrisk såväl som ställda översäkerheter. Total motparts-
risk uppgår därmed till 2 613,6 (3 102,5) mnkr.

Derivatexponering 2021 2020

Redovisat värde¹ 5 729,3 2 429,4

Belopp som kvittats i Balansräkningen 4 521,8 6 036,7

Bruttomarknadsvärde² 10 251,1 8 466,1
Nettningsvinster -4 691,6 –1 978,4

Aktuell ersättningskostnad³ 5 559,5 6 487,7
Erhållna säkerheter -5 443,1 –6 058,9

Nettat per motpart inkl. avdrag för 
säkerheter 116,4 428,8
Ställd Initial Margin 2 464,7 2 665,7

Ställda översäkerheter 32,5 8,1

Total motpartsrisk 2 613,6 3 102,5

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 2021 2020

Aktuell ersättningskostnad¹ 5 559,5 6 487,7

Erhållna säkerheter 5 663,9 5 787,5

Kapitalkrav 11 223,4 12 275,2
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.

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 (Standard & Poor’s) eller motsvarande av ett god-
känt kreditvärderingsinstitut. Placeringar begränsas av en 
landlimit där exponering mot ett enskilt land maximalt får 
vara 15 mdkr, med undantag för Sverige där ingen landlimit 
föreligger. Utöver detta fastställer Bolagets styrelse årligen den 
maximala bruttoexponeringen mot enskilda emittenter. 

Den genomsnittliga återstående löptiden på placeringarna 
i likviditetsreserven var vid årsskiftet 2,2 (3,3) månader. 

Den längsta återstående löptiden på ett enskilt värdepapper 
var 20,2 (24,8) 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.
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Placeringar per land 2021 2020

Sverige  38 396,6 47 346,0

Supranationals (överstatliga)  8 757,8 7 390,2

Tyskland  6 134,6 5 618,0

Finland  1 406,7 1 157,3

Storbritannien  580,5 809,8

Danmark  - 167,8

Totalt  55 276,2 62 489,1

Placeringar per rating 2021 2020

AAA  51 704,2 59 400,9

AA  2 991,5 2 278,4

A  580,5 809,8

Totalt  55 276,2 62 489,1

Placeringar per emittentkategori 2021 2020

Nationella regeringar eller 
centralbanker  38 396,6 46 966,3

Kreditinstitut  8 121,8 8 132,6

varav subventionerade långivare  6 772,0 6 432,8

varav placeringsrepor  - 379,7

varav banktillgodohavanden  1 349,8 1 320,1

Multilaterala utvecklingsbanker  8 757,8 7 390,2

Totalt  55 276,2 62 489,1

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 21,4 (20,9) mnkr. 

Koncentration i emittentrisk 
Utöver de förluster som är motiverade av en enskild emittents 
kreditvärdighet finns det även en risk för ytterligare förluster 
till följd av att emittenters risk för fallissemang samvarierar. 
Att risken för fallissemang samvarierar kan förklaras av fakto-
rer som exempelvis branschtillhörighet och geografisk tillhör-
ighet. Bolagets uppdrag, att tillhandahålla krediter till kom-
mun och regionsektorn, innebär att det finns koncentrationer 
i kreditgivningen. I andra sammanhang finns motsvarande risk 
även gällande motparter och kunder. Kreditgivningskoncen-
trationen kontrolleras genom begränsningar på utlåning till 
enskilda kunder. Men eftersom all Bolagets utlåning omfattas 
av borgen från en eller flera medlemmar görs bedömningen att 
inget kapitalbehov för koncentrationsrisker i kreditgivningen 
behöver tas upp. Koncentration mot motparter i Bolagets deri-
vatportfölj kontrolleras dels genom begränsningar 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 Fören-
ingens medlemmar tecknar garantiavtal för Bolagets derivat-
exponeringar tas inget kapitalbehov upp för koncentrationsrisk 
i derivatportföljen. Bolagets risk för koncentration härrör där-
för bara från emittenter i Bolagets likviditetsreserv. Denna 
kontrolleras genom begränsningar på enskilda motparter samt 
av landlimiter. För denna koncentrationsrisk tar Bolaget upp 
kapitalbehov enligt nedan. 

Kapitalbehov för koncentration i emittentrisk 
De beräkningar av kapitalbehov för kreditriskrelaterad 
koncentrations risk Bolaget 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 koncentrationer: Geografisk koncentration, Bransch-
specifik koncentration, 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 
2021-12-31 uppgick kapitalbehovet i pelare 2 för koncentra-
tionsrisker i likviditetsreserven till 16,6 (18,0) procent av 
kapital kravet för kreditrisk enligt pelare 1, det vill säga 5,1 
(5,0) mnkr. 

Marknadsrisk
Marknadsrisk definieras som risken för förlust (negativ föränd-
ring av ekonomiskt värde) eller en negativ effekt på Bolagets 
intäkter till följd av förändringar i riskfaktorer på den finan-
siella marknaden. Marknadsriskerna delas upp i ränterisk, 
valutarisk, kreditmarknadsrisk samt övrig prisrisk. Marknads-
risk uppstår främst vid bristande matchning mellan tillgångar 
och skulder. Bolagets exponering mot marknadsrisk begränsas 
med hjälp av derivatkontrakt. Bolaget accepterar viss expone-
ring mot marknadsrisker i syfte att göra verksamheten mer 
effektiv, men aldrig i spekulationssyfte. 

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för en förlust (negativ förändring av 
ekonomiskt värde) eller en negativ effekt på Bolagets intäkter 
till följd av en förändring i ränteläget. Ränterisk uppstår till 
följd av att räntebindningstider i tillgångar och skulder inte 
överensstämmer. Bolaget tar inga ränteriskpositioner i spekula-
tionssyfte utan enbart för att klara av verksamheten. Utgångs-
punkten för ränteriskhanteringen är matchning av räntebind-
ningstid mellan tillgångar och skulder. För att uppnå god 
matchning används vid behov derivat. Inom ränterisk ryms 
intjäningsrisker, vilket betyder förluster till följd av att intäkter 
eller kostnader avviker i förhållande till affärsplan och prognos.
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I tabellen nedan visas räntebindningstider för tillgångar och skulder. För uppsägningsbar ut- och upplåning avser räntebindnings-
tiden nästa möjliga uppsägningsdag.

Räntebindningstider Nominella belopp

2021 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år 5–10 år Över 10 år Utan ränta Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbank 7 672,5 – – – – – 7 672,5

Belåningsbara statsskuldförbindelser 29 572,0 1 150,0 – – – – 30 722,0

Utlåning till kreditinstitut 1 349,8 – – – – – 1 349,8

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 3 860,0 8 356,5 3 225,3 – – – 15 441,8

Utlåning 224 826,6 31 224,2 169 283,6 33 533,4 1 823,5 0,0 460 691,3

Derivat placeringar 11 277,8 -8 192,5 -3 085,3 – – – –

Derivat utlåning 223 143,9 -21 426,2 -166 782,6 -33 360,4 -1 574,7 0,0 –

Övriga tillgångar 1 601,7 – – – – 1 005,1 2 606,8

Summa tillgångar 503 304,3 11 112,0 2 641,0 173,0 248,8 1 005,1 518 484,2

Skulder
Skulder till kreditinstitut 275,1 – – – – – 275,1

Emitterade värdepapper 35 666,5 100 845,7 338 793,2 33 950,0 250,0 – 509 505,4

Derivat upplåning 454 863,2 -92 078,0 -337 466,2 -33 950,0 – -0,1 -8 631,1

Övriga skulder 3 503,3 – – – – 444,2 3 947,5

Efterställda skulder – – – – – 0,0 0,0

Eget kapital – – – – – 10 106,0 10 106,0

Summa skulder och eget kapital 494 308,1 8 767,7 1 327,0 0,0 250,0 10 550,1 515 202,9

Skillnad mellan tillgångar och skulder 8 996,2 2 344,3 1 314,0 173,0 -1,2 -9 545,0 3 281,3

Räntebindningstider Nominella belopp

2020 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år 5–10 år Över 10 år Utan ränta Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbank 18 931,9 – – – – – 18 931,9

Belåningsbara statsskuldförbindelser 26 029,8 2 000,0 – – – – 28 029,8

Utlåning till kreditinstitut 1 699,9 – – – – – 1 699,9

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 3 481,5 1 936,7 8 219,7 – – – 13 637,9

Utlåning 222 674,7 27 978,6 146 953,2 42 866,3 2 367,8 – 442 840,6

Derivat placeringar 9 908,3 -1 552,6 -8 355,7 – – – –

Derivat utlåning 193 781,4 -8 338,2 -142 914,1 -40 403,0 -2 126,1 – –

Övriga tillgångar 16 296,8 – – – – 373,9 16 670,7

Summa tillgångar 492 804,3 22 024,5 3 903,1 2 463,3 241,7 373,9 521 810,8

Skulder
Skulder till kreditinstitut 930,0 – – – – – 930,0

Emitterade värdepapper 42 905,0 97 347,2 304 870,4 48 781,8 1 250,0 – 495 154,4

Derivat upplåning 432 119,9 –71 473,6 –303 229,4 –46 233,8 –1 000,0 – 10 183,1

Övriga skulder 94,3 – – – – 60,9 155,2

Efterställda skulder – – – – – – –

Eget kapital – – – – – 8 992,5 8 992,5

Summa skulder och eget kapital 476 049,2 25 873,6 1 641,0 2 548,0 250,0 9 053,4 515 415,2

Skillnad mellan tillgångar och skulder 16 755,1 -3 849,1 2 262,1 -84,7 -8,3 -8 679,5 6 395,6

Känslighetsanalys på ekonomiskt värde
Exponeringen mot ränterisk i portföljen ska enligt fastställd 
styrelselimit inte överstiga 100 mnkr vid en procentenhets 
parallellförskjutning av avkastningskurvan. Vid årsskiftet upp-
gick exponeringen (i hela portföljen) till 12,5 (–29,1) mnkr vid 
en procentenhets parallellförskjutning (uppåt) av avkastnings-
kurvan. En exponering med positivt värde innebär en ökning 

av det ekonomiska värdet på tillgångar och skulder om räntan 
stiger och minskning av det ekonomiska värdet på tillgångar 
och skulder om räntan sjunker. Om endast affärer värderade 
till verkligt värde beaktas skulle resultatet förändras med 213,1 
(134,5) mnkr vid en procentenhets parallellförskjutning (uppåt) 
av samtliga marknadsräntor.
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Känslighetsanalys på Bolagets räntenetto 
Effekten på Bolagets räntenetto analyseras utifrån två scena-
rier: en parallellförskjutning uppåt om 100 baspunkter och en 
parallellförskjutning nedåt om 50 baspunkter. Med tanke på de 
generellt sett mycket låga marknadsräntorna 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 de 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 80,7 (123,8) 
mnkr, under förutsättning att balansräkningens storlek och 
sammansättning inte ändras, och på motsvarande sätt om samt-
liga marknadsräntor vid årsskiftet sjönk med 50 baspunkter 
skulle räntenettot efter ett år ha minskat med 40,3 (61,9) mnkr. 

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 parallellförskjut-
ningar uppåt och nedåt där storleken på förskjutningen baseras 
på historiska marknadsdata, dels av fyra stycken kurvlutnings-

förändringar där räntekurvan ökar eller minskar på korta eller 
långa löptider. Som ett av de tio största instituten i Sverige 
beräknar Kommuninvest kapitalbehovet enligt den avancerade 
ansatsen, där kassaflöden grupperas per affärsdag. Kapital-
behov i pelare 2 för ränterisk är upptaget till 101,2 (106,9) mnkr. 

Valutarisk
Med valutarisk avses risken för en negativ effekt på Bolagets 
intäkter till följd av valutakursrörelser. Valutarisk uppstår om 
tillgångar och skulder i en specifik valuta inte överensstämmer 
storleksmässigt i balansräkningen. 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. Denna risk begränsas genom 
att sådan avkastning kontinuerligt växlas till svenska kronor. 
Maximal tillåten exponering är motsvarande 5 mnkr i respek-
tive 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 2021 rörde sig valutakurserna SEK/EUR och SEK/USD 
med upp till 7 (8) procent per månad. En valutakursförändring 
på 7 (8) procent, på en exponering på 5 mnkr, skulle innebära 
ett kapitalbehov på 0,3 (0,4) mnkr per månad. På årsbasis mot-
svarar detta följaktligen ett kapitalbehov på 4,1 (4,8) mnkr.

Tillgångar och skulder fördelat per valuta Redovisade värden

2021 SEK EUR USD JPY AUD
Övriga 
valutor

Verkligt  
värde 

justering Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbank 7 672,5 – – – – – – 7 672,5

Belåningsbara statsskuldförbindelser 30 723,5 – – – – – 0,6 30 724,1

Utlåning till kreditinstitut 769,3 93,1 487,3 – – 0,1 – 1 349,8

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 6 936,2 – 8 602,8 – – – -9,2 15 529,8

Utlåning 461 067,1 – – – – – -416,8 460 650,3

Derivat -103 085,8 -31,5 102 514,3 406,4 1 815,5 1 985,9 2 124,5 5 729,3

Övriga tillgångar 1 553,1 – 1 053,7 – – – – 2 606,8

Summa tillgångar 405 635,9 61,6 112 658,1 406,4 1 815,5 1 986,0 1 699,1 524 262,6

Skulder
Skulder till kreditinstitut 277,7 – – – – – – 277,7

Emitterade värdepapper 334 645,9 – 161 038,5 5 668,2 3 355,7 3 333,4 -1 961,6 506 080,1

Derivat 59 071,9 60,8 -50 491,5 -5 261,8 -1 540,2 -1 347,5 3 359,7 3 851,4

Övriga skulder 1 453,8 – 2 111,8 – – – 381,8 3 947,4

Efterställda skulder – – – – – – – –

Eget kapital 10 186,9 – – – – – -80,9 10 106,0

Summa skulder och eget kapital 405 636,2 60,8 112 658,8 406,4 1 815,5 1 985,9 1 699,0 524 262,6

Skillnad tillgångar och skulder -0,3 0,8 -0,7 0,0 0,0 0,1 0,1 –

Effekt (före skatt) av en 10 procents  
ökning av valutakurs i SEK gentemot 
utländsk valuta – 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 – –
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Tillgångar och skulder fördelat per valuta Redovisade värden

2020 SEK EUR USD JPY AUD
Övriga 
valutor

Verkligt  
värde 

justering Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbank 18 931,2 – – – – – – 18 931,2

Belåningsbara statsskuldförbindelser 27 699,7 – 334,6 – – – 0,9 28 035,2

Utlåning till kreditinstitut 890,1 35,5 774,2 0,0 0,0 0,1 – 1 699,9

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 6 923,4 – 6 860,5 – – – 39,0 13 822,9

Utlåning 443 237,9 – - – – – 2 550,9 445 788,8

Derivat –16 175,2 785,2 2 692,5 5 139,5 1 732,5 3 547,2 4 707,7 2 429,4

Övriga tillgångar 13 699,1 – 2 937,8 – – – 33,9 16 670,8

Summa tillgångar 495 206,2 820,7 13 599,6 5 139,5 1 732,5 3 547,3 7 332,4 527 378,2

Skulder
Skulder till kreditinstitut 379,7 565,0 – – – – 2,3 947,0 

Emitterade värdepapper 304 526,3 2 520,4 167 250,7 8 339,5 3 956,1 7 304,7 4 408,2 498 305,9

Derivat 181 119,2 –2 269,7 –153 737,5 –3 200,0 –2 223,6 –3 757,5 3 046,7 18 977,6

Övriga skulder 63,7 5,1 86,4 – – 0,0 – 155,2

Efterställda skulder – – – – – – – –

Eget kapital 9 117,3 – – – – – –124,8 8 992,5

Summa skulder och eget kapital 495 206,2 820,8 13 599,6 5 139,5 1 732,5 3 547,2 7 332,4 527 378,2

Skillnad tillgångar och skulder 0,0 –0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 –

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  – –

Kreditmarknadsrisk
Kreditmarknadsrisk definieras som risken för förlust eller en 
negativ effekt på Bolagets intäkter till följd av förändringar 
i basis- eller kreditspreadar. Kreditmarknadsrisk delas in i två 
underkategorier; dels kreditspreadrisk på derivat (CVA-risk) och 
dels kreditspreadrisk på utlåning, upplåning och placeringar 
samt basisspreadrisk.

Kreditspreadrisk på utlåning, upplåning och placeringar,  
samt basisspreadrisk
Kreditspreadrisk på utlåning, upplåning och placeringar, samt 
basisspreadrisk uppstår primärt till följd av obalanser i löptid 
mellan tillgångar och skulder värderade till verkligt värde. 
Bolaget begränsar kreditmarknadsrisken genom god löptids-
matchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar) och 
skulder (upplåning och eget kapital). Nedan visas Bolagets 
känslighet för generella förändringar i marknadens kredit-
spreadar motsvarande en basispunkts parallellförskjutning 
(uppåt).

Känslighet kreditmarknadsrisk 2021 2020

Placeringar, verkligt värde option -1,2 –2,1

Utlåning -19,5 –19,1

Upplåning 22,4 22,4

Totalt 1,7 1,2

Kreditspreadrisk på derivat (CVA-risk)
Grunden för kreditspreadrisk på derivat (CVA-risk) är att Bola-
gets resultaträkning justeras utifrån så kallad kreditvärdighets-
justeringsrisk eller Credit Value Adjustment (CVA). CVA är en 
prisjustering som tillämpas på derivat beroende på utveck-
lingen för CDS priser, FX volatilitet och exponeringen mot mot-
parten. CVA kan anses vara lika med avvikelsen från det riskfria 

priset på ett kontrakt och det tolkas ofta som marknadspriset 
på motpartsrisk. Redovisad CVA uppgick vid årsskiftet till 4,1 
(5,1) mnkr. 

Med CVA-risk avses risken för att bolagets resultat påverkas 
negativt av en ökning i redovisad CVA. 

Kapitalbehov för kreditmarknadsrisk
Ett totalt kapitalbehov i pelare 2 för kreditmarknadsrisk 
(exklusive kreditspreadrisk på derivat) beräknas för ett antal 
scenarier. Det största kapitalbehovet som beräknats för ett 
enskilt huvudscenario kommer sedan utgöra Bolagets kapital-
behov för kreditmarknadsrisk. De huvudscenarier som ligger 
till grund för kapitalbehovsberäkningen är antingen historiska, 
simulerade eller teoretiska. De historiska och de simulerade 
scenarierna ska fånga perioder då rörelserna på de kredit-
marknader där Bolaget har affärstransaktioner var som störst. 

De simulerade scenarierna inkluderar 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 
och simulerade scenarierna inte nödvändigtvis behöver täcka 
alla varianter av scenarier som kan uppkomma. 

Vid beräkning per 2021-12-31 uppgick totalt kapitalbehov 
för kreditmarknadsrisk till 1 329,3 (1 711,9) mnkr. 

Vid beräkning av kapitalkrav i pelare 1 för CVA-risk tilläm-
par Kommuninvest 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-
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verket exkluderas transaktioner med centrala motparter för 
clearing. Bolagets derivat som ingåtts efter den första mars 
2017 omfattas av daglig avstämning med utbyte av säkerheter 
vilket reducerar kapitalkravet. Kapitalkravet för CVA-risk upp-
gick vid årsskiftet till 67,6 (59,3) mnkr. 

Övrig prisrisk
Med övrig prisrisk avses risken för att en ändring i prisläget för 
underliggande tillgångar och index, till exempel aktier eller 
aktieindex, leder till en förlust eller en negativ effekt på Bola-
gets intäkter. Bolaget använder sig av derivat för att säkra pris-
risken med avseende på underliggande tillgångar och index. 

Likviditetsrisk 
Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna infria sina betal-
ningsförpliktelser vid förfallotidpunkten. Kommuninvests lik-
viditetshantering präglas av en restriktiv syn på likviditetsrisk 
och risken begränsas genom att hålla en likviditetsreserv med 
höglikvida tillgångar. Likviditetsrisken begränsas ytterligare 
genom att Bolaget är fullvärdig medlem i Riksbankens betal-
ningssystem, RIX, genom vilket Bolaget bland annat kan låna 
mot säkerhet. 

Bolaget hanterar även strukturell likviditetsrisk, vilket är 
risken att Bolaget inte i förväg har finansierat sina långsiktiga 
åtaganden. Denna risk begränsas dels genom tillgång till lik-
vida upplåningsmarknader, dels genom god löptidsmatchning 
mellan tillgångar och skulder.

Bolagets huvuduppdrag är att vara kommungäld och att 
säkerställa tillgång till stabil och effektiv upplåning för kom-
munsektorn. Den största risken för att Bolaget inte ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag som kommungäld är att Bolaget inte har 
tillgång till tillräcklig likviditet för att täcka kommunsektorns 
behov. Bolaget har identifierat denna risk som en kommun-
gäldslikviditetsrisk och hanterar den främst genom tillgång till 
likvida upplåningsmarknader.

Likvida upplåningsmarknader
För att säkerställa att upplåningen ger förutsättningar för att 
möta utlåning och upplåningsförfall även vid försvårade mark-
nadsförhållanden har Bolaget tillgång till likvida upplånings-
marknader med breda investerarbaser. Bolagets strategiska 
upplåningsmarknader är svenskt obligationsprogram samt 
benchmarkupplåning i USD och EUR inom EMTN-programmet 
(Euro Medium Term Note). Kortfristig upplåning i form av 
 certifikat görs i ECP-programmet (Euro-Commercial Paper) 
och svenskt certifikatsprogram. I dessa program upprätthåller 
Bolaget en kontinuerlig marknadsnärvaro. Bolaget har tidigare 
varit verksam i den japanska Uridashi-marknaden, men valde 
att lämna den i november 2021. Bolaget emitterar löpande 
gröna obligationer på sina strategiska upplåningsmarknader.

Total upplåning per instrumenttyp
2021 (2020)

  Svenskt Obligationsprogram 
57 (53) %

  Benchmark-upplåning,  
övriga valutor 26 (25) %

 Gröna obligationer 11 (9) %

 Euro-commercial paper 3 (8) %

 Private Placement 2 (2) %

 Uridashi 1 (2) %

 Svenskt certifikatsprogram 0 (1) %

 Banklån – (0) %

Total upplåning per valuta
2021 (2020)

 SEK 66 (62) %

 USD 32 (34) %

 JPY 1 (2) %

 AUD 1 (1) %

 GBP 0 (1) %

 Övriga valutor 0 (1) %

God matchning mellan tillgångar och skulder
När tillgångar och skulder har olika löptider uppstår likvidi-
tetsrisker. För att minimera denna risk eftersträvar Bolaget en 
god matchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar) och 
skulder (upplåning och eget kapital). Tillgångar och skulder 
med löptider över ett år ska matchas. I grafen nedan åskådlig-
görs balansräkningens förfalloprofil, vilken visar på god 
matchning mellan tillgångar och skulder. 

Den genomsnittliga löptiden i Bolagets utestående upplå-
ning uppgick vid årets slut till 2,4 (2,3) 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 2,4 (2,4) år, varav den genomsnittliga kapital-
bindningen i Bolagets utlåningsportfölj var 2,7 (2,7) år och 
kapitalbindningen i likviditetsreserven var 0,2 (0,3) år.

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.
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Förfalloprofil balansräkning
2021-12-31
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 Tillgångar   Skulder + Eget Kapital

Förfalloprofil balansräkning
2020-12-31
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 Tillgångar   Skulder + Eget Kapital

Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden

2021
På  

anfordran 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år > 5 år
Saknar 
 löptid Totalt

Redovisat 
värde

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden  
hos centralbank 7 672,5 - - - - - 7 672,5 7 672,5

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser - 29 572,0 1 150,0 - - - 30 722,0 30 724,1

Utlåning till kreditinstitut - 1 349,8 - - - - 1 349,8 1 349,8

Obligationer och räntebärande 
värdepapper - 3 469,0 8 864,7 3 231,8 - - 15 565,5 15 529,8

Utlåning - 33 874,5 75 020,2 314 505,5 46 540,3 - 469 940,5 460 650,3

Derivat - 1 321,6 3 472,9 6 247,2 394,6 - 11 436,3 5 729,3

Övriga tillgångar - 2 606,8 - - - - 2 606,8 2 606,8

Summa tillgångar 7 672,5 72 193,7 88 507,8 323 984,5 46 934,9 - 539 293,4 524 262,6

Skulder
Skulder till kreditinstitut - 277,7 - - - - 277,7 277,7

Emitterade värdepapper - 28 834,6 105 379,2 346 238,0 34 823,8 - 515 275,6 506 080,1

Derivat - 1 165,3 1 337,7 3 462,0 300,4 - 6 265,4 3 851,4

Övriga skulder - 3 947,5 - - - - 3 947,5 3 947,4

Efterställda skulder - - - - - - - -

Eget kapital - 0,0 0,0 0,0 0,0 10 106,0 10 106,0 10 106,0

Summa skulder och eget kapital - 34 225,1 106 716,9 349 700,0 35 124,2 10 106,0 535 872,2 524 262,6

Total skillnad 7 672,5 37 968,6 -18 209,1 -25 715,5 11 810,7 -10 106,0 3 421,2 0,0

Utställda lånelöften 239,1  -  -  -  -  - 239,1  -

Beviljad, ej utbetald utlåning¹  - -251,7 -20,9 175,3 106,6  - 9,4  -

1) Negativt belopp avser utflöde och positivt belopp avser inflöde.
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Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden

2020
På  

anfordran 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år > 5 år
Saknar 
 löptid Totalt

Redovisat 
värde

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden  
hos centralbank 18 931,2 – – – – – 18 931,2 18 931,2

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser – 26 034,4 2 000,0 – – – 28 034,4 28 035,2

Utlåning till kreditinstitut – 1 669,6 – – – – 1 669,6 1 669,6

Obligationer och räntebärande 
värdepapper – 2 924,2 2 020,6 8 901,2 – – 13 846,0 13 822,9

Utlåning – 25 132,5 76 789,0 287 500,8 60 884,5 – 450 306,8 445 788,8

Derivat – 1 434,5 3 053,1 5 087,6 325,2 – 9 900,4 2 429,4

Övriga tillgångar – 16 670,9 – – – – 16 670,9 16 670,8

Summa tillgångar 18 931,2 73 896,4 83 862,7 301 489,6 61 209,7 - 539 389,6 527 378,2

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 379,7 563,7 – – – 943,4 947,0

Emitterade värdepapper – 36 310,1 100 844,2 313 842,1 50 716,9 – 501 713,3 498 305,9

Derivat – 2 886,7 4 717,0 11 842,7 353,4 – 19 799,8 18 977,6

Övriga skulder – 155,2 – – – – 155,2 155,2

Efterställda skulder – – – – – – – –

Eget kapital – – – – – 8 992,5 8 992,5 8 992,5

Summa skulder och eget kapital – 39 731,7 106 124,9 325 684,8 51 070,3 8 992,5 531 604,2 527 378,2

Total skillnad 18 931,2 34 164,7 –22 262,2 –24 195,2 10 139,4 –8 992,5 7 785,4 –

Utställda lånelöften 355,3 – – – – – 355,3 –

Beviljad, ej utbetald utlåning¹ – –1 667,2 443,5 812,8 429,1 – 18,2 –

1) Negativt belopp avser utflöde och positivt belopp avser inflöde.

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 direkta innehav i egna värdepapper samt 
värde papper 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. Placeringar får endast ske i likvida räntebärande 
värdepapper samt banktillgodohavanden som har senior status 
vid en obeståndssituation. Placeringar får innehålla implicita 
eller explicita nollräntegolv men inga andra strukturer. 

Likviditetsmått
Likviditetstäckningsgraden, Liquidity Coverage Ratio (LCR), 
mäter förhållandet mellan höglikvida tillgångar och netto-
kassautflödet under en trettiodagarsperiod, i stressat läge. 
En LCR på 100 procent säkerställer alltså, på kort sikt, att Bola-
gets likviditetsreserv består av tillräckligt med höglikvida till-
gångar för att i ett stressat läge möta nettokassautflödet under 
de kommande 30 dagarna. 

Kommuninvest mäter och övervakar LCR på daglig basis. Dels 
på total nivå, dels för signifikanta valutor, dvs. inom varje sepa-
rat valuta där Bolaget har upplåning som uppgår till 5 procent 
eller mer av total upplåning, vilka är SEK och USD. 

Enligt styrelselimit får inte LCR-kvoten underskrida 110 
procent. Detta krav omfattar alla valutor sammanräknade 
samt separat i valutorna EUR och USD, givet att respektive 
valuta är en så kallad signifikant valuta. För SEK har styrelsen 
fastställt en limit på 85 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 2021-12-31 
totalt 376,1 (271,8) procent samt 67 313,5 (491,8) procent  
i USD och 675,0 (502,4) procent i SEK (se tabell på nästa sida). 

När det gäller mått som avser den strukturella likviditets-
risken mäter och övervakar Bolaget den stabila nettofinansie-
ringskvoten, Net Stable Funding Ratio (NSFR), dvs. förhållan-
det mellan tillgänglig stabil finansiering och bolagets behov av 
stabil finansiering. År 2018 infördes en lagstadgad kvot på 
100 procent och Bolaget har sedan år 2016 en styrelselimit 
som innebär att NSFR-kvoten inte får underskrida 110 procent. 
Vid årsskiftet var NSFR-kvoten 142,9 (141,5) procent.
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2021 2020

Likviditetstäckningsgrad, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
enligt CRR-regelverket Totalt USD SEK Totalt USD SEK

Extremt höglikvida tillgångar (Nivå 1) exkl. 
säkerställda obligationer 52 218,1 946,1 43 674,3 60 629,8 868,6 53 532,0

Extremt höglikvida säkerställda obligationer (Nivå 1) - - - – – –

Höglikvida tillgångar (Nivå 2) - - - – – –

Likviditetsbuffert, mnkr 52 218,1 946,1 43 674,3 60 629,8 868,6 53 532,0
Kassautflöden, mnkr -15 530,3 -5,6 -7 920,1 –25 048,5 –706,4 –13 136,0

Kassainflöden, mnkr 1 646,0 4,2 1 450,0 2 738,1 529,8 2 480,0

Nettokassautflöde, mnkr -13 884,3 -1,4 -6 470,1 –22 310,4 –176,6 –10 656,0
Likviditetstäckningskvot (%) 376,1 67 313,5 675,0 271,8 491,8 502,4

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 Kommuninvest 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 
undvikas. Riskhantering och analys sker löpande. Självutvär-
dering, incidenthantering, godkännandeprocess vid förändring 
samt beredskaps- och kontinuitetsplanering är metoder som 
används för att identifiera, hantera och analysera operativ risk. 

Riskerna reduceras genom god styrning och kontroll och 
därmed hålls den operativa risken på en kontrollerad och 
acceptabel nivå. Riskhantering inom Kommuninvest utgörs av 
en enhetlig mätning och rapportering av operativa risker. En 
analys av risknivån i all verksamhet genomförs regelbundet och 
rapporteras till styrelse, VD och företagsledning. Enheten ope-
rativ risk inom Risk- och kontrollavdelningen har det över-
gripande ansvaret för de metoder och rutiner som används vid 
mätning, identifiering, kontroll, bedömning, analys, värdering 
samt rapportering av operativa risker. Arbetet med att hantera 
operativ risk bedrivs utifrån Kommuninvests 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. Uppfölj-
ning av dessa indikatorer är tänkt att ge verksamheten kunskap 
om riskläget inom Kommuninvest förändrats.

Självutvärdering
Operativa risker kan uppstå inom alla olika delar av Bolagets 
verksamhet. De operativa riskerna har det 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 Kommuninvests egen verksamhet och/ 
eller organisation. Mot bakgrund av detta ansvarar VD gemen-
samt med samtliga avdelningschefer för att genomföra minst en 
årlig självutvärdering av de operativa nettoriskerna i Bolagets 
produkter, tjänster, funktioner, processer och IT-system. 
Resultatet av självutvärderingen rapporteras årligen till 
 styr-else, VD och företagsledning. 

Stresstester
Stresstester är ett verktyg för att tillse att Kommuninvest håller 
ett framåtblickande perspektiv inom sin riskhantering och 
kapitalplanering. Stresstest är ett samlingsnamn för olika typer 
av utvärderingar som Bolaget genomför i verksamheten, erfa-
renhetsbaserade 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 Kommuninvest som innebär, eller skulle 
kunna innebära, en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, 
tillgångar eller anseende.

Kommuninvest ska på ett organiserat och strukturerat sätt 
spåra händelser som ska rapporteras (incidenter), 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 processägare 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)
Kommuninvests 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 initiativ-
tagaren 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. 

Minst årligen ska styrelsen informeras gällande resultat från 
tester av beredskaps-, kontinuitets- och återställningsplaner. 

Kapitalkrav för operativ risk
Kommuninvest använder basmetoden för att fastställa kapital-
kravet för operativ risk. Metoden beräknar kapitalkravet uti-
från 15 procent av de tre senaste årens rörelseintäkter. 

79Kommuninvest Ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2021

FINANSIELLA RAPPORTER212 ( 858 )



Not 2 forts. 

Kommuninvests kapitalkrav i pelare 1 för operativa risker upp-
går till 91,0 (107,0) mnkr. 

Strategisk risk 
Med strategisk risk avses den långsiktiga risken för förlust på 
grund av felaktiga och missriktade strategiska val och affärsbe-
slut, felaktigt genomförande av beslut, felaktig implementering 
av beslut eller brist på lyhördhet avseende förändringar i sam-
hället, regelsystem eller finansbranschen och/eller den kommu-
nala 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.

Under strategisk risk ingår affärsrisk, vilket är risken för 
minskade intäkter eller ökade kostnader till följd av att fakto-
rer i den externa affärsmiljön (till exempel marknadsförhållan-
den, kundbeteende, teknologisk utveckling) har en negativ 
påverkan på volymer och marginaler. Alla avdelningar i 
 Bolaget arbetar löpande med omvärldsbevakning inom sina 
respektive områden. 

Kapitalkrav för strategisk risk 
Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för strategisk risk 
omhändertas inom operativa risker. 

Intressentrisk 
Med intressentrisk avses Risken att ratingbolag, kund, med-
lem, medarbetare, investerare, massmedia, riksdag, regering 
eller annan intressent tappar förtroende för Bolaget och dess 
affärsidé.

Bolagets intressentrisk hanteras genom att Bolaget säker-
ställer en sund riskkultur som bygger på den kommunala 
värde grunden, regelefterlevnad och en god intern styrning 
och kontroll. En analys av risknivån genomförs regelbundet 
och rapporteras till styrelse, VD och företagsledning.

Kapitalkrav för intressentrisk 
Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för intressentrisk 
omhändertas inom operativa risker. 

Regelefterlevnadsrisk
Med regelefterlevnadsrisk avses risken att Bolaget inte följer 
gällande externa eller interna regler och därmed riskerar att 
påföras sanktioner, drabbas av förluster eller av dåligt rykte/
förlorat anseende. 

Bolaget arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning och 
analys av regelverksförändringar i syfte att reducera Bolagets 
regelefterlevnadsrisker. Samordning av omvärldsbevakning 
samt säkerställandet av analys hanteras av Bolagets regelverks-
grupp. Det huvudsakliga ansvaret för att verksamheten bedrivs 
i enlighet med gällande regelverk vilar på den operativa verk-
samheten. Funktionen för regelefterlevnad bidrar både pro-
aktivt genom råd och stöd till den operativa verksamheten och 
reaktivt genom undersökningar och kontroller av hanteringen. 
Inför varje nytt år görs en analys över Bolagets regelefter-
levnadsrisker, och utifrån den analysen tas en plan fram för 
funktionens kommande arbete. Planen fastställs av VD och 
 rapporteras till bolagsstyrelsen.

Kapitalkrav för regelefterlevnadsrisk 
Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för regelefter-
levnadsrisk omhändertas inom operativa risker. 

Hållbarhetsrisk
Med hållbarhetsrisk avses risken att Bolaget direkt eller indi-
rekt negativt påverkar eller påverkas inom områdena miljö och 
klimat, korruption, mänskliga rättigheter eller arbets villkor 
eller affärsetik.

Hållbarhetsrisker hanteras genom att beakta ekonomisk, 
social och miljömässig hållbarhet i hela verksamheten. Krav 
utgår från nationella och internationella regelverk och rikt-
linjer inom områdena miljö och klimat, korruption, mänskliga 
rättigheter eller arbetsvillkor eller affärsetik. En analys av risk-
nivån genomförs regelbundet och rapporteras till styrelse, VD 
och företagsledning.

Kapitalkrav för hållbarhetsrisk 
Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för hållbarhetsrisk 
omhändertas inom operativa risker. 

Kapitaltäckning
Kraven på kapitaltäckning beräknas enligt tillsynsförord-
ningen (EU) nr 575/2013, också kallad CRR (Capital Require-
ments Regulation), som är direkt tillämplig i Sverige samt kapi-
taltäckningsdirektivet EU 2013/36, som genomförs i svensk rätt 
genom lagar och FI:s föreskrifter. Finansinspektionen beslu-
tade den 28 september 2021 att höja buffertvärdet till 1 pro-
cent med tillämpning från och med den 29 september 2022. 
Fram till dess gäller det buffertvärde på 0 procent som har till-
lämpats sedan den 16 mars 2020.

Kapitalbas 2021 2020

Kapitalinstrument1 9 001,7 8 151,5

Ej utdelade vinstmedel2 606,7 608,9

Ackumulerat annat totalresultat  
och andra reserver 24,6 30,4

Kärnprimärkapital före  
lagstiftnings justeringar 9 633,0 8 790,8

Ytterligare värdejusteringar -218,9 -225,4

Immateriella tillgångar -4,2 –

-225,4
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar  
av kärnprimärkapital -223,1 -225,4
Summa kärnprimärkapital 9 409,9 8 565,4

Primärkapitaltillskott – –

Summa primärkapital 9 409,9 8 565,4

Summa supplementärt kapital – –

Totalt kapital 9 409,9 8 565,4

1)  För en närmare beskrivning av ingående instrument, se sidan 57.
2)  Avdrag har skett om årets resultat samt föreslagen utdelning som överstiger årets 

resultat om 11,8 (-).
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Riskexponeringsbelopp och minimikapitalbelopp 2021 2020

Kapitalkrav, pelare 1
Risk expo-

nering
Kapitalkrav 

procent
Kapital– 

krav
Risk expo-

nering
Kapitalkrav 

procent
Kapital– 

krav

Kapitalkrav för kreditrisker (schablonmetoden) 371,3 8% 29,7 350,0 8% 28,0

varav exponeringar mot institut 270,1 8% 21,6 264,2 8% 21,2

varav exponeringar mot företag 101,2 8% 8,1 85,8 8% 6,9

Operativa risker, basmetoden 1 114,1 8% 89,1 1 305,2 8% 104,4

Kreditvärdighetsjustering 845,3 8% 67,6 741,4 8% 59,3

Totalt riskexponerings belopp och minimi kapital belopp 2 330,7 8,0% 186,4 2 396,6 8,0% 191,7

Kapitaltäckningsrelationer 2021 2020

Kärnprimärkapitalrelation 403,7% 357,4%

Primärkapitalrelation 403,7% 357,4%

Total kapitalrelation 403,7% 357,4%

Särskilt kapitalbaskrav för andra 
risker än risken för alltför låg 
bruttosoliditet1 2021 2020

Ytterligare Kapitalbaskrav 
kärnprimärkapital 42,8% 997,5 – –

Ytterligare Kapitalbaskrav, 
primärkapital 14,3% 333,3 – –

Ytterligare Kapitalbaskrav 
sekundärkapital 19,0% 442,8 – –

Totalt särskilt kapitalbaskrav 
för andra risker än risken för 
alltför låg bruttosoliditet 76,1% 1773,7 – –

1)  Enligt Finansinspektionens beslut 2021-09-24, i samband med översyn och utvärde-
ring med särskilda kapitalbaskrav, likviditetskrav och pelare 2-vägledning

Kombinerat buffertkrav 2021 2020

Kapitalkonserveringsbuffert 2,5% 58,3 2,5% 59,9

Kontracyklisk buffert – – – –

Systemriskbuffert – – – –

Summa buffertkrav 2,5% 58,3 2,5% 59,9
Kärnprimärkapital tillgängligt  
att användas som buffert 319,6% 7 449,8 394,4% 8 373,7

Totalt riskbaserat kapitalbaskrav 2021 2020

Kapitalbaskrav enligt Pelare 1 8,0% 186,4 8,0% 191,7

Kapitalbaskrav, Pelare 2 krav1 76,1% 1773,7 - -

Kombinerat buffertkrav 2,5% 58,3 2,5% 59,9

Pelare 2 vägledning1 17,0% 396,2 - -

Totalt bedömt kapitalbaskrav 103,6% 2 414,7 10,5% 251,6

1)  Enligt Finansinspektionens beslut 2021-09-24, i samband med översyn och utvärdering 
med särskilda kapitalbaskrav, likviditetskrav och pelare 2-vägledning

Övrig information som skall lämnas enligt CRR del åtta samt 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredo-
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag, FFFS 2008:25, 
se Kommuninvests webbplats.

Bruttosoliditet

2021 2020

Balansomslutning 524 262,6 527 378,2

Avgår tillgångsbelopp som dragits av 
för att fastställa kärnprimärkapital -223,1 -225,4

Justering för derivatinstrument -2 176,8 -11 717,2

Avdrag i form av exponering till 
medlemmar och deras bolag -460 650,3 -445 822,7

Tillkommer möjlig riskförändring 
repotransaktioner 0,7 -

Total exponering 61 213,1 69 612,9

2021 2020

Primärkapital, beräknad med 
övergångsregler, se avsnitt 
kapitaltäckning 9409,9 8565,4
Bruttosoliditet 15,37% 12,30%

Bruttosoliditet kapitalbaskrav 2021 2020

Kapitalbaskrav enligt Pelare 1 3,0% 1 836,4 - -

Kapitalbaskrav, Pelare 2 krav1 - - - -

Pelare 2 vägledning1 5,5% 3 384,8 - -

Totalt bedömt kapitalbaskrav 8,5% 5 221,2 – –

1)  Enligt Finansinspektionens beslut 2021-09-24, i samband med översyn och utvärde-
ring med särskilda kapitalbaskrav, likviditetskrav och pelare 2-vägledning

Internt bedömt kapitalbehov
Skillnaden mellan Bolagets interna bedömning och Finans-
inspektionens kapitalbaskrav samt vägledning i pelare 2 utgörs 
främst av kapitalbehovet för alltför låg bruttosoliditet. Bolaget 
bedömer att det finns ett kapitalbehov för risken för alltför låg 
bruttosoliditetsgrad, motsvarande skillnaden mellan 0,7 pro-
cent bruttosoliditetsgrad och övriga riskjusterade kapitalbehov 
inklusiver buffertar i pelare 1 och pelare 2. Finansinspektio-
nens bedömning är att Pelare 2-vägledning avseende brutto-
soliditet behöver uppfyllas på gruppnivå men ej för Bolaget 
på individnivå.

Internt bedömt kapitalbehov 2021 2020

Kapitalbehov, pelare 2
Kreditrisk 31,4 20,6

Marknadsrisker 1 434,7 1 823,6

Kapitalplaneringsbuffert 1 006,0 1 070,4

Totalt internt bedömt kapitalbehov 
pelare 2, exkl. risken för alltför låg 
bruttosoliditet 2 472,1 2 914,6
Internt bedömt kapitalbehov för risken 
för alltför låg bruttosoliditetsgrad 938,0 449,6

Totalt internt bedömt kapitalbehov 
pelare 2 3 410,1 3 364,2

Kommuninvests interna kapitalutvärdering ligger till grund för 
det internt bedömda kapitalbehovet. För mer information om 
Bolagets interna kapitalutvärdering och kapitalplan, se sidorna 
39–40.

Kapitalmål
Bolagets kapitalmål 2021 uppgår till 6 700 (6 500) mnkr, vilket 
motsvarar 1 procent bruttosoliditetsgrad plus en styrelse-
buffert på 1000 (900) mnkr. I relation till Bolagets kapitalbas, 
som uppgår till 9 399,2 (7 376,6) mnkr, uppfylls kapitalmålet 
med god marginal. Kommuninvests kapitalplanering syftar till 
att verksamheten skall vara fullgott kapitaliserad för att möta 
såväl aktuella samt kommande regelkrav. För mer information 
om Bolagets interna kapitalutvärdering och kapitalplan, se 
sidorna 39-40, för informaton om kapitalmål, se tabellen.
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Kapitalmål 2021 2020

Kapitalmål bolaget 6 700,0 6 500,0

Styrelsebuffert 1 100,0 1 200,0

Kapitalmål 7 800,0 7 700,0

Likviditet

Likviditetstäckningsgrad, Liquidity 
Coverage Ratio (LCR) 2021 2020

Totalt högkvalitativa tillgångar, High-quality 
liquid assets (HQLA) (viktat värde) 70 061,2 61 533,9

Kassautflöden - totalt viktade värden 33 467,2 33 741,9

Kassainflöden - totalt viktade värden 9 494,7 19 274,9

Nettokassautflöden (justerat värde) 23 365,3 15 106,5

Likviditetstäckningskvot, % 318,1% 499,0%

Stabil nettofinansieringskvot, Net Stable 
Funding Ratio (NSFR) 2021 2020

Totalt tillgänglig stabil finansiering 412 553,4 403 787,6

Totalt behov av stabil finansiering 288 738,4 281 448,0

NSFR-kvot, % 142,9% 143,5%

Omvärldsbevakning 
Utfasning referensräntor
De absolut viktigaste referensräntorna för Kommuninvest är 
Stibor och USD Libor i löptiderna 3 månader. Till följd av att 
euro har godkänts som en strategisk upplåningsmarknad så 
kommer även Euribor och dess potentiella ersättare få en 
ökande betydelse.

Kommuninvest hade vid årsskiftet 725,9 miljarder derivat 
med referens till Stibor 3m och 213,9 miljarder utlåning med 
referens till Stibor 3m. Endast derivat var utestående med refe-
rens till USD Libor 3m. Det totala nominella beloppet var 295,6 
miljarder USD. Även till Euribor 3m fanns endast derivat ute-
stående med ett totalt nominellt belopp om 0,09 miljarder EUR. 

Sedan den 17 oktober 2018 ingår den svenska referensrän-
tan Stibor i EU:s förteckning över kritiska referensvärden, den 
s.k. Benchmarkförordningen. I december lämnade Swedish 
Financial Benchmark Facility (SFBF), administratör av Stibor, 
in en ansökan till Finansinspektionen för en slutgiltig bedöm-
ning gällande Stibors efterlevnad av förordningen.

Arbetet med att ta fram alternativ till Stibor har startat sent 
i förhållande till andra valutor. I december 2018 bildades, på 
initiativ av Svenska Bankföreningen, en arbetsgrupp med upp-
draget att lämna en rekommendation om referensräntor som 
kan utgöra komplement och/eller alternativ till Stibor. Bank-
föreningen publicerade sina slutgiltiga rekommendationer den 
15:e maj 2020.

I och med publiceringen togs utvecklingsarbetet över av 
 Sveriges Riksbank för att ta fram ett slutgiltigt ramverk och 
referensränta som kan fungera som ett alternativ för finansiella 
kontrakt i svenska kronor. Den 2 september 2021 började 
Riksbanken publicera den alternativa referensräntan Swestr 
med uppmaningen att marknadsaktörer bör ersätta Stibor T/N 
(Tomorrow/Next) med den nya referensräntan. Swestr är en 
transaktionsbaserad referensränta i svenska kronor och avser 
den kortaste löptiden, ”over-night”. Likt Bank of England och 
Federal Reserve publicerar Riksbanken även historiska genom-
snitt baserat på de dagliga noteringarna. Genomsnittsräntor 
baserade på Swestr i löptiden 1 vecka och 1 månad började 
publiceras i oktober, och i löptiden 2 och 3 månader från och 
med den 1 november och 1 december respektive. Motsvarande 
genomsnittsränta i löptiden 6 månader kommer publiceras från 
och med 1 mars 2022. 

I USA tillsattes redan 2014 på initiativ av Federal Reserve en 
kommitté, Alternative Reference Rates Committee (ARRC) 

i syfte att bestämma en referensränta som kan ersätta Libor 
i USD. I juni 2017 valdes Secured Overnight Financing Rate 
(SOFR), en ränta som är helt baserad på faktiska transaktioner 
i repomarknaden. SOFR har publicerats sedan början av april 
2018 och en marknad för swappar och futures har redan 
 etablerats. Även obligationer kopplade till SOFR har emitterats 
sedan 2018.

Den 5 mars 2021 annonserade ICE Benchmark Administra-
tion (IBA, administratör av Libor i USD) att publicering av Libor 
i GBP, EUR, CHF och JPY kommer upphöra enligt plan, den 
31 december 2021. För USD kommer endast Libor på löptiden 
1 vecka och 2 månader upphöra vid utgången av 2021, och att 
de övriga löptiderna (overnight, 1, 3, 6 och 12 månader) kom-
mer fortsätta publiceras till och med 30 juni 2023. IBA avråder 
dock från att ingå i nya Libor-avtal efter utgången av 2021.

Under 2021 har ett projekt genomförts för att operativt 
kunna hantera derivat med referens till SOFR. Kontrakt som 
refererar till SOFR är mer komplexa att hantera än Liborkon-
trakt i och med att räntesättningar sker dagligen och dessutom 
i efterhand. Detta medför att de bilaterala derivatavtalen inne-
håller större antal teknikaliteter avseende beräkningar och 
betalningsdagar. I och med slutförandet av projektet under 
december 2021 är det säkerställt att bolaget kan hantera den 
nya referensräntan.

Även om Kommuninvest säkerställt förmågan att hantera 
SOFR relaterade kontrakt och därmed hantera ränte- och 
valuta risker i samband med nya upplåningar i USD finns ett 
antal kontrakt som refererar till USD Libor men med förfall 
efter referensräntans upphörande. Dels finns ett mindre antal 
ränte- och valutabasisswappar kopplade till fastränteupplåning 
och placering i USD. Utestående nominellt belopp uppgår till 
7,6 miljarder USD ränteswappar och 6,7 miljarder USD valuta-
swappar. Dels finns ett trettiotal strukturerade derivat med 
 förfall efter 2023-06-30 där betalbenet refererar till USD Libor 
3m. Nominella beloppet uppgår till knappt 600 miljoner USD. 

I och med dessa utestående kontrakt exponeras Kommun-
invest för operativa risker vid hanteringen av kontrakten i sam-
band med övergången. Men även om de nominella beloppen är 
stora är antalet kontrakt mycket litet vilket krafitgt reducerar 
omfattningen av den operativa hanteringen av bytet och de 
därmed tillhörande riskerna.

Bytet av referensränta på utestående kontrakt skulle poten-
tiellt kunna innebära intjäningsrisker för Kommuninvest. 
Dessa är hanterade genom att samtliga kontrakt omfattas av 
samma så kallade ”fallback” regler. Kommuninvest och samt-
liga Kommuninvests derivatmotparter har skrivit under ISDAs 
”IBOR Fallbacks Supplement and Protocol” som styr hur refe-
rensräntor som upphör ska hanteras. Därmed täcks samtliga 
utestående valutaswappar med referens till USD Libor 3m av 
ISDA protokollet. Samtliga ränteswappar är clearade i LCH som 
vid övergången kommer följa ISDA protokollet. 

Enligt ISDA protokollet ska referensen till USD Libor 3m 
bytas till SOFR med ett tillägg av en justeringsspread. Juste-
ringsspreaden för USD Libor 3m som ska användas enligt pro-
tokollet fastställdes 5 mars 2021 till 26,161 bp.

Brexit
Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Inför utträdet 
enades parterna om en övergångsperiod till och med den 
31 december 2020 som innebar att befintliga regler skulle fort-
sätta gälla medan nya avtal förhandlas. Därmed flyttades 
 risken för ett avtalslöst utträde framåt i tiden.

För Kommuninvest bestod denna risk i att brittiska finan-
siella institut inte skulle kunna agera derivatmotparter vid ett 
avtalslöst utträde. Detta skulle kunna medföra högre koncen-
trationsrisker och sämre priser i derivattransaktioner. Trots att 
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Not 2 forts. 

ett avtal kunde tecknas sent under 2020 så kvarstår oklarheter 
gällande finanssektorn. Denna risk har hanterats genom att 
godkänna nya enheter inom EU och med dessa förhandlat nya 
avtal. Förberedelser för ett avtalslöst utträde gjordes under 
2020 då nya avtal upprättades med nio av Bolagets prioriterade 
motparter. Förhandlingar med övriga motparter har fortlöpt 
under 2021. Sveriges regering beslutade att förlänga övergångs-
reglerna till och med utgången av 2021 för företag från tredje-
länder som bedriver värdepappersrörelse, vissa motparter har 
valt att tillämpa dessa regler. Ambitionen under 2021 har varit 
att novera (flytta) befintliga affärer som upprättats med finan-
siella institut som, på grund av Brexit, inte kommer kunna 
agera derivatmotparter efter årsslutet. En andel av portföljen 
har noverats under året. De återstående affärerna har inte 
noverats på grund av att vissa motparter avkräver kompensa-
tion för att utföra noveringarna, och andra motparter inte får 
novera på grund av interna regler. 

En annan risk för Kommuninvest har varit att inte längre 
kunna säkra derivat, som omfattas av clearingskyldighet under 
EMIR, via brittiska London Clearing House Limited (LCH). 
I syfte att förhindra risken för avbrott beslutade den europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) initialt att 
LCH ska tillåtas tillhandahålla sina tjänster som clearinghus 
inom EU, även efter ett avtalslöst Brexit, under en övergångs-
period som sträcker sig till och med den 30 juni 2022. Denna 
risk har hanterats genom att godkänna ytterligare ett clearing-
hus, Eurex Clearing AG i Tyskland. Under november annonse-
rade europeiska kommissonen att en ytterligare förlängning av 
det tillfälliga undantaget planeras och att ytter ligare informa-
tion ska publiceras tidigt under 2022.

Bedömningen är att Storbritanniens utträde ur EU inte 
 kommer medföra någon väsentlig påverkan på Kommuninvests 
resultat, ställning, upplysningar, kapitalkrav, kapitalbas eller 
stora exponeringar.

Not 3 Räntenetto

Koncernen
Ränteintäkter 2021 2020

Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden 997,3 1 741,9

varav utlåning 1 003,3 1 671,2

varav räntebärande värdepapper -6,0 70,7

Övriga ränteintäkter 1,0 1,2

Summa 998,3 1 743,1
Varav:  ränteintäkt från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen 716,7 1 197,1

Räntekostnader

Räntekostnader enligt effektivräntemetoden -275,3 –973,0

varav skulder till kreditinstitut -22,0 –26,3

varav emitterade värdepapper -247,3 –942,0

varav utlåning, negativ utlåningsränta -6,0 –4,7

Övriga rörelsekostnader -42,2 –72,7

Summa -317,5 –1 045,7
Varav:  räntekostnad från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen -344,5 –1 110,4

Summa räntenetto 680,8 697,4

Kommun invest anser att samtliga intäkter och kostnader är 
hänförliga det land där Koncernens bolag har sitt säte,  Sverige. 
I denna not redovisas intäkter som positivt och kostnader som 
negativt. För mer information om periodens räntenetto se 
Kommentarer till resultaträkningen på sidan 52.

Kommun invest Ekonomisk förening
Räntekostnader 2021 2020

Skulder till kreditinstitut 0,0 0,0

Räntekostnader Förlagslån - –13,8

Övriga - –

Summa 0,0 –13,8
Summa räntenetto 0,0 –13,8

Not 4 Provisionskostnader

Koncernen 
2021 2020

Betalningsförmedlingsprovisioner 8,1 8,4

Värdepappersprovisioner 2,9 3,2

Övriga provisioner 0,4 1,1

Summa 11,4 12,7
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Not 5 Nettoresultat av finansiella transaktioner

Koncernen 
2021 2020

Realiserat resultat 4,8 –1,7

varav räntebärande värdepapper - –

varav andra finansiella instrument 4,8 –1,7

Orealiserade marknadsvärdesförändringar 43,9 –245,3

Valutakursförändringar -1,1 –0,7

Summa 47,6 –247,7

Kommun invest anser att samtliga intäkter och kostnader är 
hänförliga till det land där Bolaget har sitt säte, Sverige.

Nettovinst/nettoförlust uppdelat  
per värderingskategori 2021 2020

Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen -730,6 210,6

varav obligatorisk -180,8 -7,3

varav verkligt värde option -549,8 217,9

Finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 2,5 0,1

Finansiella skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 748,8 –461,2

varav handel -1 464,6 –68,4

varav verkligt värde option 2 213,4 –392,8

Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde – –

Förändring i verkligt värde på derivat  
som är säkringsinstrument i en säkring  
av verkligt värde -1 666,9 648,8

Förändring i verkligt värde på derivat som är 
säkringsinstrument i en säkring av verkligt 
värde, portfölj 416,0 –34,8

Förändring i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på den säkrade risken 
i säkring av verkligt värde 1 694,7 –645,1

Förändring i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på den säkrade risken 
i säkring av verkligt värde, portfölj -415,8 34,6

Valutakursförändringar -1,1 –0,7

Summa 47,6 –247,7

Resultat (netto)

Nettoresultat på finansiella tillgångar  
som redovisats i övrigt totalresultat – –

Kommun invest har inga tillgångar eller skulder som redo visas i övrigt totalresultat. 
Kommun invest tar inte upp någon egen kreditrisk i de finansiella rapporterna, se not 25.

Nettoresultat för finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde uppgår till 2,5 (0,2) mnkr. I beloppet ingår 
en ränteskillnadsersättning om 2,5 (0,2) mnkr, vilket avser 
 förtidsstängd utlåning. Stängning har i samtliga fall skett på 
kunds initiativ. 

Not 6 Övriga rörelseintäkter

Koncernen 
2021 2020

Realisationsvinst vid avyttring  
av materiella tillgångar – –

Intäkter från avtal med kunder 8,7 8,2

Övriga rörelseintäkter 1,7 2,7

Summa 10,4 10,9

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 perio-
den som tjänsten tillhandahålls. Alla avtal sträcker sig över ett 
kalenderår och faktureras normalt inom det räkenskapsåret. 
Det sker ingen justering av betydande finansieringskomponent 
då betalningsvillkor, fakturering och tillgång till tjänst sker 
inom ett räkenskapsår. Intäkten redovisas inom räkenskaps-
året i takt med att prestationsåtagandet uppfylls. Avtalens 
transaktionspris är fast och utan justeringar för rörliga ersätt-
ningar, skyldigheter eller förmåner kopplade till avtal eller 
andra bedömningsposter. Transaktionspriset fastställs  utifrån 
Kommun invests prislista och utgår från kundkoncernens 
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.

Kommuninvest anser att samtliga intäkter är hänförliga till 
det land där Koncernens bolag har sitt säte, Sverige.
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Not 7 Allmänna administrationskostnader

Koncernen
Anges i tkr 2021 2020

Personalkostnader

Löner och arvoden 81 811 76 591

Sociala avgifter 45 404 41 517

  varav arbetsgivaravgifter och löneskuld 
arbetsgivaravgift 25 199 23 235

 varav pensionskostnader 16 368 14 713

  varav särskild löneskatt på pensionskostnader 3 838 3 569

Inhyrd personal 10 319 7 461

Utbildningskostnader 2 767 2 698

Övriga personalkostnader 3 048 2 721

Summa personalkostnader 143 350 130 988

Övriga allmänna administrationskostnader

Resekostnader 861 1 616

IT-kostnader 25 944 24 489

Konsultarvoden 21 154 28 239

Ratingkostnader 2 324 3 009

Marknadsdata 9 080 9 344

Hyror och andra lokalkostnader 6 412 –418

Fastighetskostnader 1 761 1 777

Årsredovisnings- och delårsrapport 1 336 953

Resolutionsavgift 23 015 20 879

Övriga kostnader 28 521 27 561

Summa övriga allmänna administrationskostnader 114 863 117 449
Summa 258 212 248 439

Kommun invest Ekonomisk förening
2021 2020

Löner och arvoden inkl. sociala avgifter 2 555 2 651

Övriga kostnader 16 233 11 884

Summa 18 788 14 535

Lönepolicy Kommun invest i Sverige AB
Bolaget har en lönepolicy av vilken framgår att Kommuninvest 
inte tillämpar rörlig ersättning. Ingen rörlig ersättning har 
 heller utgått till anställda inom Kommuninvest för år 2021. 
Inga engångsersättningar i samband med nyanställningar har 
beviljats, inte heller avgångsvederlag till styrelseledamöter, 
verk ställande direktör eller andra ledande befattningshavare. 
Inga enskilda medarbetare erhåller ersättning motsvarande 
1 miljon EUR eller mer per räkenskapsår.

Anges i tkr 2021 2020

Ellen Bramness Arvidsson (ordf) 600 585

Lars Heikensten 330 321

Erik Langby 330 321

Kristina Sundin Jonsson 330 321

Catrina Ingelstam 330 234

Mats Filipsson, tillträtt april 2021 234 –

Anette Henriksson, tillträtt april 2021 234 –

Kurt Eliasson, avgått april 2021 96 321

Anna von Knorring, avgått oktober 2020 – 239

Johan Törngren, avgått april 2020 – 88

Mattias Bokenblom, arbetstagarrepresentant – –

Kristin Ekblad, arbetstagarepresentant – –

Summa 2 484 2 430

Ersättning till ledande befattningshavare  
i Kommun invest i Sverige AB
Ersättning till verkställande direktör har beslutats av styrelsen. 
För år 2021 erhöll verkställande direktör 3 864 (3 443) tkr i 
grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades. Pensionskostnad 
för verkställande direktör uppgick till 1 234 (1 087) 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 mot-
svarande ny inkomst om nytt arbete erhålls. 

Ersättning till vice verkställande direktör har beslutats av 
styrelsen. För år 2021 erhöll vice verkställande direktör 2 223 
(2 181) tkr i grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades. 
Pensions kostnad för vice verkställande direktör uppgick till 
712 (699) 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 motsvarande ny inkomst om nytt arbete erhålls. 

Ersättningsinformation avseende andra ledande befatt-
ningshavare inkluderar ersättning som har erhållits under 
 perioden i verkställande ledningen. Vid årsskiftet uppgick 
andra ledande befattningshavare i bolagsledningen till totalt 
5 (5) personer varav 2 (2) kvinnor och 3 (3) män. För mer 
 information gällande bolagsledningens sammansättning och 
förändringar under året, se sidan 47. 

Ersättning till andra ledande befattningshavare i bolags-
ledningen har beslutats av styrelsen. Den sammanlagda ersätt-
ningen till andra ledande befattningshavare som ingick i verk-
ställande ledning under år 2021 uppgick till 6 836 (6 508) tkr. 
Pensionskostnaderna är täckta genom försäkring. 

Enligt den arbetsordning för styrelsen som fastställdes 
under år 2021 ansvarar styrelsens ordförande för att det utförs 
en oberoende granskning av Bolagets lönepolicy och ersätt-
ningssystem; att bereda styrelsens beslut om dels ersättning till 
den verkställande ledningen, dels ersättning till anställda som 
har det övergripande ansvaret för någon av Bolagets kontroll-
funktioner; samt om åtgärder för att följa upp tillämpningen 
av Bolagets lönepolicy.

Ersättning till styrelsen i Kommun invest Ekonomisk förening
Styrelsen bestod i slutet av året av15 (15) ledamöter varav 6 (6) 
kvinnor och 15 (15) suppleanter varav 8 (8) kvinnor. Vid års-
stämman omvaldes Göran Färm som ordförande och Linda 
Frohm som vice ordförande i styrelsen för Kommuninvest 
 Ekonomisk förening. Vid stämman lämnade 1 (1) ledamot och 
2 (1) suppleanter styrelsen. En tidigare suppleant valdes in som 
ordinarie ledamot och tre nya suppleanter valdes in. För mer 
information om styrelsens sammansättning, se sidan 42.

Stämman beslutade även om förändrade arvoden för fören-
ingsstyrelsen. Bas för arvodet är det månadsarvode för riks-
dagsledamot som fastställts av Riksdagens arvodesnämnd. 
Arvodet för respektive funktion i styrelsen motsvarar en viss 
procent av basen. Stämmans beslut innebär att ordförande 
erhåller ett fast arvode om 315 (308) tkr samt vice ordförande 
ett fast arvode om 210 (205) tkr. Två av styrelsens ledamöter 
utgör, tillsammans med ordförande och vice ordförande, För-
eningens arbetsutskott och erhåller därför ett årligt fast arvode 
om 116 (114) tkr. Beloppen gäller årligen och inga rörliga 
ersättningar utgår. Övriga ordinarie ledamöter, 11 stycken, 
erhåller ett fast arvode om 8,4 (8,2) tkr samt rörligt arvode om 
4,9 (4,8) tkr per sammanträde. Styrelsens suppleanter erhåller 
ett rörligt arvode om 4,9 (4,8) tkr per sammanträde.
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Ersättning till styrelsen i Kommun invest 
Ekonomisk förening, anges i tkr1 2021 2020

Anders Johansson 29,2 26,2

Andreas Svahn, nyvald april 2021 44,1 –

Anna Lipinska, nyvald april 2021 29,4 –

Anna-Britta Åkerlind 47,3 39,2

Ann-Marie Johansson 39,1 31,1

Bo Rudolfsson 52,2 43,9

Britta Flinkfeldt 52,2 53,5

Carina Sándor, avgick april 2020 – 9,4

Catharina Fredriksson 39,0 31,0

Catharina Winberg, avgick april 2021 9,6 45,4

Christina Johansson 43,9 35,8

Elizabeth Peltola 29,2 38,3

Ewa-May Karlsson 115,3 112,8

Fredrik Larsson 47,3 41,5

Göran Färm 312,8 305,8

Hanne Lindqvist, nyvald april 2021 44,1 –

Hans Lindberg 34,1 31,1

Jeanette Wäppling 29,3 43,0

Jonas Ransgård 52,2 43,9

Ersättning till styrelsen i Kommun invest 
Ekonomisk förening, anges i tkr1 2021 2020

Kenneth Handberg, avgick april 2021 12,0 24,8

Lill Jansson 34,1 33,6

Lilly Bäcklund 47,3 43,9

Linda Frohm 208,5 203,9

Maria Fälth, avgick april 2021 – 2,4

Maria Liljedahl 52,2 43,9

Martin Kirchberg 39,0 35,9

Mohamad Hassan 47,3 36,9

Niclas Nilsson 52,2 43,9

Peter Hemlin 43,9 31,1

Peter Kärnström 43,9 35,8

Pierre Sjöström 115,3 112,8

Teddy Nilsson 34,1 26,2

Ulf Olsson, från suppleant till ordinarie 
ledamot april 2021 49,9 31,0

Örjan Mossberg 52,2 43,9

Summa 1882,2 1 681,3

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.

Löner och ersättningar – Kommun invest i Sverige AB

2021, anges i tkr 
Grundlön /

styrelsearvode
Övriga  

förmåner
Pensions – 

kostnad Summa

Styrelse 2 484 - - 2 484

Verkställande direktör 3 864 116 1 234 5 214

Vice verkställande direktör 2 223 - 712 2 934

Övriga i bolagsledningen 6 836 27 2 482 9 345

Övriga tjänstemän 62 307 194 11 392 73 894

Summa 77 714 337 15 820 93 871

2020, anges i tkr 
Grundlön /

styrelsearvode
Övriga  

förmåner
Pensions – 

kostnad Summa

Styrelse 2 430 – – 2 430

Verkställande direktör 3 443 116 1 087 4 646

Vice verkställande direktör 2 181 – 699 2 880

Övriga i bolagsledningen 6 508 4 2 204 8 716

Övriga tjänstemän 59 930 60 10 723 70 713

Summa 74 492 180 14 713 89 385

Koncern
Medelantalet anställda - Koncernen 2021 2020

Medelantalet anställda under året 103 103

varav kvinnor 44 39

Föreningen har under 2021 haft en anställd.

Revisionsuppdrag 
Vid 2020 års årsstämma i Bolaget utsågs, för perioden intill 
 slutet av årsstämman 2024, KPMG AB till revisionsbolag. Med 
revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bok föringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
 förvaltning, övriga arbetsuppgifter 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 arbetsupp-
gifter. Med begreppet revisionsverksamhet utöver revisionsupp-
draget avses kvalitetsgranskningstjänster, till exempel gransk-
ning som utmynnar i rapport eller intyg som är avsett även för 
andra än uppdragsgivaren. Med övriga tjänster avses sådant 
som inte är hänförligt till någon av ovanstående punkter.
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Koncernen
Arvode och kostnadsersättning till revisorer, tkr, 
KPMG AB 2021 2020

Revisionsuppdrag 2 126 1 530

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget 905 659

Skatterådgivning - –

Övriga tjänster 63 140

Kommun invest Ekonomisk förening
Arvode och kostnadsersättning till revisorer, tkr, 
KPMG AB 2021 2020

Revisionsuppdrag 212 193

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget 298 –

Skatterådgivning – –

Övriga tjänster 63 63

Leasing
Den 1 januari 2020 trädde IFRS 16 Leasingavtal i kraft och 
ersatte IAS 17 Leasingavtal. I RFR 2 finns valet att, i juridisk 
person, inte tillämpa IFRS 16 utan istället tillämpa reglerna  
för redovisning av leasing som finns i RFR 2. Bolaget har valt 
möjligheten i RFR2 att inte tillämpa IFRS 16. 

I tabellerna nedan framgår framtida leasingavgifter enligt 
RFR 2 samt periodens leasingkostnader för 2021. Omfatt-
ningen av leasingaktiviteter är oförändrad mot tidigare år. 
Ingen uppdelning har gjorts utifrån villkoren i leasingavtalen 
då leasingaktiviteten är en så pass immateriell del av Kommun-
invests verksamhet. Huvuddelen av kostnaderna hänförs till 
Bolagets hyra av kontorslokaler från dotterbolaget Kommun-
invest Fastighets AB. 

Framtida leasingavgifter 2021

Inom 1 år 1,5 

Mellan 1 och 5 år 1,0 

Summa 2,5 

Periodens leasingkostnader 2021 2020 

Räntekostnader leasingskulder  0,0  0,0 

Avskrivningar  0,5  0,4 

varav inventarier  0,2  0,1 

varav byggnader  0,3  0,3 

Kostad för leasing av tillgångar av lågt värde  2,0  1,9 

Övriga leasingkostnader  0,1  0,1 

Summa  2,6  2,4 

Nyttjanderätt 2021 2020

Inventarier 0,0 0,0

Byggnader och mark 0,2 0,5

Summa 0,2 0,5

Not 8 Övriga rörelsekostnader

Koncernen 
2021 2020

Försäkringskostnader 1,3 1,8

Kommunikation och information 2,3 4,4

Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0

Summa 3,6 6,2

Not 9 Kreditförluster, netto

Koncernen
2021 2020

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 0,6 –0,7

Belåningsbara statsskuldförbindelser 0,7 –0,3

Utlåning till kreditinstitut 0,3 0,2

Utlåning 4,8 11,9

Obligationer och räntebärande värdepapper -0,1 –

Poster utanför balansräkningen 0,0 0,0

Summa 6,3 11,1

I enlighet med IFRS 9 tar Kommuninvest upp förväntade kredit-
förluster, Kommuninvest har inte haft några realiserade kredit-
förluster. År 2021 uppgår förväntade kreditförluster till ett 
positivt belopp, främst beroende på förändringar som påverkar 
sannolikheten för fallissemang, PD. För information om beräk-
ningsmodell, reserveringar och rörelser av kreditförluster 
se not 3.
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Not 10 Skatter

Koncernen
Redovisat i resultaträkningen 2021 2020

Aktuell skattekostnad 0,1 0,0

Uppskjuten skattekostnad (+)/skatteintäkt (–), 
avseende temporära skillnader 0,0 –0,1

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0,0 –2,2

Totalt redovisad skattekostnad 0,1 –2,3

 
Avstämning av effektiv skatt 2021 2020 

Resultat före skatt - 461,2 – 199,4

Skatt enligt gällande skattesats 20,6% 95,0 21,4% 42,7

Skatteeffekt avdragsgill utdelning -21,1% -97,4 –21,2% –42,3

Skatteeffekt utdelning överstigande årets resultat - - – –

Ej avdragsgilla kostnader 0,5% 2,5 –0,2% –0,4

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0% 0,0 –1,1% –2,2

Redovisad effektiv skatt 0,0% 0,1 –1,1% –2,3

Kommun invest Ekonomisk förening
Redovisat i resultaträkningen 2021 2020

Årets skattekostnad 0,1 0,0

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0,0 -2,2

Totalt redovisad skattekostnad 0,1 -2,2

Avstämning av effektiv skatt 2021  2020

Resultat före skatt - 473,0 – 197,5

Skatt enligt gällande skattesats 20,6% 97,4 21,4% 42,3

Skatteeffekt avdragsgill utdelning -20,6% -97,4 –21,4% –42,3

Ej avdragsgilla kostnader 0,0% 0,1 0,0% 0,1

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0% 0,0 1,1% -2,2

Redovisad effektiv skatt 0,0% 0,1 1,1% -2,2
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Not 11 Vinstdisposition

Styrelsen för Kommun invest Ekonomisk förening föreslår att: 2021

Till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel 480,1 mnkr disponeras på följande sätt:

Till medlemmarna utdelas 2,5 % insatsränta på insatskapitalet 199,6

Till medlemmarna utdelas återbäring i proportion till respektive medlems andel av den totala affärsvolymen under år 2021 273,3

Balanseras i ny räkning 7,2

Summa disponerat 480,1

För mer information se sidan 29.

Not 12 Belåningsbara statsskuldförbindelser

Koncernen
2021 2020

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser

– svenska staten 29 072,1 1 652,0 30 724,1 30 724,0 25 198,4 2 836,8 28 035,2 28 036,4

– utländska stater – – – – – – – –

Summa 29 072,1 1 652,0 30 724,1 30 724,0 25 198,4 2 836,8 28 035,2 28 036,4

Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden 2,1 6,0

Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden 0,0 –0,6

Summa 2,1 5,4
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Not 13 Utlåning till kreditinstitut

Kommun invest Ekonomisk förening
2021 2020

Utlåning i svensk valuta 7,1 22,6

Summa 7,1 22,6

Not 14 Utlåning

Koncernen
2021 2020

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Utlåning 

– kommuner och regioner 161 346,7 51 098,5 212 445,2 212 531,6 155 571,9 49 169,4 204 741,2 205 327,2

– bostadsföretag med kommunal borgen 121 586,0 35 926,6 157 512,6 157 421,7 115 177,3 38 232,3 153 409,7 153 689,1

– övriga företag med kommunal borgen 68 816,3 21 876,2 90 692,4 90 509,4 64 990,5 22 647,4 87 637,9 87 700,8

Summa 351 749,0 108 901,3 460 650,3 460 462,7 335 739,7 110 049,0 445 788,8 446 717,1

Med utlåning avses utlåning till kommuner, regioner samt kommun- och regionsägda företag.  

Not 15  Obligationer och andra räntebärande  värdepapper

Koncernen
2021 2020

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper

– svenska bostadsinstitut – – – – – – – –

– övriga svenska emittenter 3 005,00 1 241,8 4 246,8 4 246,8 3 013,7 1 215,4 4 229,1 4 224,4

– övriga utländska emittenter 3 532,0 7 751,0 11 283,0 11 286,0 5 023,1 4 570,7 9 593,8 9 591,9

Summa 6 537,0 8 992,8 15 529,8 15 532,8 8 036,8 5 786,1 13 822,9 13 816,3

Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden 99,7 185,1

Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden -11,7 0,0

Summa 88,0 185,1
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Not 16 Aktier och andelar i dotterföretag

Kommun invest Ekonomisk förening
2021 2020

Bolag Redovisat värde Antal aktier Redovisat värde Antal aktier

Kommun invest i Sverige AB, 556281-4409 9 130,0 89 750 000 8 200,0 82 000 000

Summa 9 130,0 89 750 000 8 200,0 82 000 000 

Not 17 Derivat och säkringsredovisning

Kommuninvests upplåning sker i flera olika valutor och med 
både fast och rörlig ränta. Kommuninvests 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 Kommuninvests upplånings och 
utlånings 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 upplåning eller utlåning. Som säkringsinstrument 
används enbart plain-vanilla derivat i form av ränte- och 
valuta swappar. 

Säkringsrelationer
Kommuninvest använder sig vid säkringsredovisning av två 
olika sorters säkringsrelationer, säkring av ränterisk och säk-
ring av ränte- och valutarisk. Från och med 2019 tillämpar 
Kommuninvest både transaktionsmatchade säkringar och säk-
ring på portföljnivå. Tidigare har enbart transaktionsbaserade 
säkringsrelationer tillämpats. 

Vid transaktionsmatchad säkring stämmer alltid de kritiska 
villkoren, valuta, förfallodag, datum för fasträntebetalning-
arna samt totalt nominellt belopp, i säkringsinstrumentet och 
den säkrade posten. Därmed förväntar sig Kommuninvest att 
källor till ineffektivitet under säkringsrelationens löptid enbart 
består av värdeförändring på säkringsinstrumentets rörliga ben 
samt i förekommande fall förändring i valutabasisspread.

Portföljsäkring görs på viss fastränteutlåning för säkring 
av ränterisk baserat på lånens förfallodag. Som säkringsinstru-
ment används ränteswappar med villkor som överensstämmer 
med den säkrade posten.

Säkring av ränterisk
Ränterisk uppkommer när Kommuninvest lånar upp respektive 
lånar ut pengar till fast ränta. Då upplåning respektive utlå-
ningen ej sker samtidigt säkras dessa affärer med ett eller flera 
derivatinstrument. Kommuninvests mål med dessa säkringar 
är att minska risken för förändringar gällande upplånings- eller 
utlåningstransaktionens verkliga värde orsakat av föränd-
ringar i benchmarkräntan. Kommuninvest identifierar denna 
benchmarkränterisk som den riskkomponent som  säkras inom 
upp- respektive utlåningen.

Vid transaktionsmatchad säkring utgörs den säkrade posten 
av en fastränteupplåning eller -utlåning och vid portföljsäkring 
utgörs säkrad post av ett säkrat belopp. Säkringsinstrumentet 
utgörs av en eller flera ränteswappar. Ränteswapparna ska vara 
i samma valuta och med samma förfallodag samt ha totalt 
nominellt belopp som den säkrade posten.

Säkring av ränte- och valutarisk
Ränte- och valutarisk uppstår när Kommuninvest lånar upp 
pengar i utländsk valuta till fast ränta. Då Kommuninvests 
utlåning är i svenska kronor används derivatkontrakt för att 
växla dessa pengar till svenska kronor vilket innebär att dessa 
upplåningar säkras på transaktionsnivå med ett eller flera derivat. 
Kommuninvests mål med dessa säkringar är att minska  risken 
för förändringar i upplåningens verkliga värde orsakat av för-
ändringar i aktuell benchmarkränta samt valutakurs. Kom-
muninvest identifierar denna benchmarkränte- och valuta risk 
som de riskkomponenter som säkras inom upplåningen.

I dessa fall utgörs den säkrade posten av en fastränteupp- 
låning i utländsk valuta. Säkringsinstrumenten utgörs av en 
eller flera valutaswappar där säkringen slutar i rörliga SEK- 
flöden. Valutaswapparna ska utgå från samma valuta, förfallo-
dag, datum för fasträntebetalningarna samt totalt nominellt 
belopp som den säkrade posten.

Effektivitetstestning
Kommuninvest genomför en prospektiv granskning initialt när 
säkringsrelation skall inledas och därefter retrospektiva tester 
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. 
Kommuninvest har inga säkringsrelationer som har avbrutits 
i förtid. 

Säkringsredovisning och osäkerhet till följd  
av referensräntereformen
Reformen av nya referensräntor har en immateriell effekt på 
Kommuninvests resultat och ställning då Kommuninvest har 
mycket få säkringar kopplade till osäkerhet i utländsk IBOR. 

Kommuninvest har tre säkringsrelationer kopplade till 
LIBR 3 m som sträcker sig bortom utgången av 2021, nominellt 
belopp uppgår till 2 mdkr. Dessa förfaller under 2022 och 
Kommuninvest ingår inte några nya sådana säkringsrelationer. 

Kommuninvest ingår säkringsredovisning kopplat till Stibor 
3 m, där nominellt belopp uppgår till knappt 588,7 mdkr. Det 
är i dagsläget inte fastställt hur Stibor kommer att påverkas av 
referensräntereformen. Den nya referensräntan SWESTR 
 kommer att verka parallellt med Stibor. 
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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 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Derivat i säkringsrelation

Derivat i säkring av 
ränterisk 69 230,3 358 878,9 64 792,6 492 901,8 448 843,2 243,6 566,7 -228,5 -454,5 -1 606,8 702,5

Derivat i säkring av 
ränterisk, portfölj - 28 275,0 2 660,0 30 935,0 16 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 416,0 -34,8

Derivat i säkring av  
ränte- och valutarisk 1 581,5 - - 1 581,5 2 357,8 - 169,4 -46,2 -59,1 -60,2 -52,7

Summa 70 811,8 387 153,9 67 452,6 525 418,3 467 456,0 243,6 736,1 -274,7 -513,6 -1 251,0 615,0
Genomsnittlig ränta 0,13% 0,10% 0,27%

Derivat ej i säkringsrelation

Ränterelaterade 98 638,4 118 703,7 1 432,5 218 774,6 239 009,5 0,3 0,1 -74,8 -194,5

Valutarelaterade 94 318,5 69 533,6 272,1 164 124,2 201 799,8 5 485,3 1 342,1 -3 136,5 -18 020,6

Övriga 20,6 5 146,2 - 5 166,8 6 779,1 0,1 351,0 -365,3 -249,0

Summa 192 977,5 193 383,5 1 704,6 388 065,6 447 588,4 5 485,7 1 693,2 -3 576,6 -18 464,1

Totalt 263 789,3 580 537,4 69 157,2 913 483,9 915 044,4 5 729,3 2 429,3 -3 851,3 -18 977,7

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

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Utlåning i en säkring av 
ränterisk 155 092,0 145 286,9 -560,3 1 895,5 -2 455,8 1 026,0

Placering i en säkring av 
ränterisk 5 899,5 7 389,9 0,3 8,8 -8,5 8,8

Upplåning i en säkring av 
ränterisk 331 190,9 299 897,0 -1 701,6 2 397,7 4 099,3 -1 740,4

Upplåning i en säkring av 
ränte- och valutarisk 1 535,9 2 468,0 33,4 92,8 59,4 60,6

Säkrad post, portfölj 30 935,0 16 255,0 -381,8 33,9 -415,7 34,6

Summa 191 926,5 168 931,8 -941,8 1 938,2 332 726,8 302 365,0 -1 668,2 2 490,5 1 278,7 -610,4
 

Total säkringsineffektivitet 2021 2020

Säkring av ränterisk

Derivat -1 606,8 702,5

Upplåning 4 099,3 –1 740,4

Utlåning -2 455,8 1 026,0

Placering -8,5 8,8

Portfölj 0,3 –0,2

Summa 28,5 -3,3
Säkring av ränte- och valutarisk

Derivat -60,2 –52,7

Upplåning 59,4 60,6

Summa -0,8 7,9

All ineffektivitet redovisas i nettoresultat av finansiella  
transaktioner.

Not 18 Immateriella tillgångar

Koncernen
2021 2020

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 52,1 44,1

Årets investeringar 0,4 10,3

Avyttringar och utrangeringar -16,1 –2,3

Utgående anskaffningsvärde 36,4 52,1

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -21,4 –22,7

Årets avskrivningar -6,4 –0,7

Avyttringar och utrangeringar 16,1 2,0

Utgående avskrivningar -11,7 -21,4
Planenligt restvärde vid periodens slut 24,7 30,7

Kommun invests immateriella tillgångar består av egna  
upparbetade affärssystem. Posten avyttringar och utrange-
ringar avser utrangering av en licens. 

Not 17 forts. 
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Not 19 Materiella tillgångar

Koncernen
2021 2020

Inventarier
Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 30,4 28,4

Årets investeringar 1,7 2,0

Avyttringar och utrangeringar - –

Nyttjanderätt leasing 0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 32,1 30,4

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -23,4 –21,0

Årets avskrivningar -2,7 –2,4

Avyttringar och utrangeringar - –

Nyttjanderätt leasing 0,0 0,0

Utgående avskrivningar -26,1 –23,4
Planenligt restvärde vid periodens slut 6,0 7,0

Byggnad och mark
Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 52,8 52,8

Årets investeringar - –

Avyttringar och utrangeringar - –

Nyttjanderätt leasing 0,5 –

Utgående anskaffningsvärde 53,3 52,8

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -25,1 –23,4

Årets avskrivningar -1,2 –1,3

Avyttringar och utrangeringar - –

Nyttjanderätt leasing -0,3 –0,4

Utgående avskrivningar -26,6 –25,1
Planenligt restvärde vid periodens slut 26,7 27,7

Taxeringsvärden
Taxeringsvärden på fastigheten Fenix 1 42,4 42,4

varav mark (i Sverige) 15,4 15,4

I inventarier ingår främst IT-utrustning och kontorsinventarier.

Not 20 Fordran på dotterföretag

Kommun invest Ekonomisk förening
2021 2020

Årets koncernbidrag 488,0 225,9

Kundfordringar – 0,0

Övriga fordringar – 51,0

Summa 488,0 276,9

Not 21 Övriga tillgångar

Koncernen
2021 2020

Ställd marginalsäkerhet 2 414,4 16 460,3

Övriga tillgångar 12,6 11,8

Summa 2 427,0 16 472,1

Kommun invest började ställa säkerheter för derivat clearade 
hos central clearingmotpart under 2016, vilka nettas per  
motpart och valuta i balansräkningen, se vidare not 29. 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
2021 2020

Erhållen marginalsäkerhet 3 503,3 94,3

Övriga skulder 15,8 12,2

Leasingskuld 0,4 0,3

Summa 3 519,5 106,8

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 29.  
Under 2017 började Bolaget även erhålla kontantsäkerheter  
för derivat 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
2021 2020

Övriga skulder 0,4 0,4

Skatteskulder 0,1 0,7

Leverantörsskulder 1,6 0,7

Summa 2,1 1,8

Not 23  Avsättningar

Koncernen
2021 2020

Reserveringar gällande åtaganden utanför 
balansräkningen 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0

I posten ingår reserveringar avseende förväntade kredit för-
luster på åtaganden utanför balansräkningen. 
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Not 24 Eget kapital

Kommun invest Ekonomisk förening
Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) har i koncer-
nen klassificerat andelskapital om 9 001,7 (8 151,5) mnkr som 
eget kapital, varav 296,5 (697,2) mnkr avser överinsats, dvs. 
den del av kapitalet som för vissa medlemmar överstiger den 
stadgemässigt 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 Föreningens 
behållna tillgångar enligt den vid tidpunkten för avgången  
uppgjorda balansräkningen därtill förslår utan ianspråk-
tagande av reservfond eller uppskrivningsfond och att det  
kan ske utan åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt. 
Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt  
styrelsens bedömning är möjlig att genomföra utan i något 
väsentligt avseende negativt påverka kapitaltäckningssitua-
tionen i Föreningens företagsgrupp eller i Föreningens företag 
eller medföra liknande brist. Under år 2021 har 1,7 (–) mnkr 
i överinsats återbetalats. 

Vid återbetalning äger Föreningen rätt att avräkna det 
belopp som erfordras med förfallna motfordringar från  
Föreningen respektive fordringar från Föreningens företag. 

Not 25 Eget kapital

Koncernen

Mnkr Andelskapital Reserver1
Balanserad

vinst eller förlust
Totalt eget

kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01 8 151,5 30,4 810,6 8 992,5
Totalresultat
Årets resultat 461,1 461,1

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter -5,7 5,7

Årets totalresultat - 0,0

Summa totalresultat 0,0 -5,7 466,8 461,1

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta -197,8 -197,8

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 72,8 72,8

Insatser från befintliga medlemmar 777,4 777,4

Utgående eget kapital 2021-12-31 9 001,7 24,7 1 079,6 10 106,0

Ingående eget kapital 2020-01-01 7 000,0 21,1 973,6 7 994,7
Totalresultat
Årets resultat 201,7 201,7

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 9,3 –9,3 –

Årets totalresultat – –

Summa totalresultat – 9,3 192,4 201,7

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –355,4 –355,4

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 317,6 317,6

Insatser från befintliga medlemmar 833,9 833,9

Utgående eget kapital 2020-12-31 8151,5 30,4 810,6 8 992,5

1)  Reserver består av 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. 
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Not 26  Ställda säkerheter, eventual förpliktelser och åtaganden

Koncernen
Ställda säkerheter 2021 2020

I form av ställda säkerheter för egna  
skulder och avsättningar

Deponerat hos Riksbanken

– statspapper - 334,6

– statligt relaterade värdepapper 8 521,8 8 220,6

Ställda säkerheter för derivatkontrakt

–  kontantsäkerheter enligt säkerhetsavtal  
för derivatkontra 1 601,7 16 296,9

– värdepapper enligt säkerhetsavtal för 
derivatkontrakt 1 650,0 2 507,5

Summa ställda säkerheter 11 773,5 27 359,6

Eventualförpliktelser Inga Inga

Beviljade, ej utbetalda lån 278,7 1 859,1

Utställda lånelöften 239,1 355,3

Redovisat värde för skulder och avsättningar där pant ställts 
uppgick till 0,0 (2,0) mnkr. Värdepapper deponerade hos Riks-
banken är ett krav då Kommun invest är medlem i Riks bankens 
system för överföring av kontoförda pengar, RIX, och är en för-
utsättning för kortfristig likviditetshantering via RIX. 

 

Not 27 Närståenderelationer

Kommun invest Ekonomisk förening har under år 2021 haft närståendetransaktioner med Kommun invest i Sverige 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 2021 14 396 – 488 005 152

2020 – 1 515 – 276 890 269

Föreningens närståenderelation till Kommun invest i Sverige AB 
innefattar fordran på dotterbolaget avseende ett koncern-
bidrag. För föregående år ingick även medlemsinsatser, som för 

Föreningens räkning hanteras av Bolaget och som ännu inte 
överförts till Bolaget i form av nytt aktiekapital.

95Kommuninvest Ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2021

FINANSIELLA RAPPORTER228 ( 858 )



Not 28 Finansiella tillgångar och skulder

Koncernen

Finansiella instrument fördelade på värderingskategori

2021
Upplupet 

anskaffningsvärde Verkligt värde via resultaträkningen
Redovisat  

värde
Verkligt  

värde

Handel Obligatorisk
Verkligt värde 

option
Derivat som används 

i säkringsredovisning

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker 7 672,5 - - - - 7 672,5 7 672,5

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 29 072,1 - - 1 652,0 - 30 724,1 30 724,1

Utlåning till kreditinstitut 1 334,7 - - - - 1 334,7 1 334,7

Utlåning 351 749,0 - - 108 901,3 - 460 650,3 460 462,7

Värdeförändring på räntesäkrade 
poster i portföljsäkring - -  - - - -

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 6 537,0 - - 8 992,8 - 15 529,8 15 532,8

Derivat - - 5 485,7 - 243,6 5 729,3 5 729,3

Övriga finansiella tillgångar 2 417,7 - - - - 2 417,7 2 417,7

Summa 398 783,0 - 5 485,7 119 546,1 243,6 524 058,4 523 873,8

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut1 277,7 - - - - 277,7 277,7

Emitterade värdepapper1 349 319,4 - - 156 760,7 - 506 080,1 507 840,9

Derivat - 3 576,7 - - 274,7 3 851,4 3 851,4

Värdeförändring på räntesäkrade 
poster i portföljsäkring 381,8 - - - - 381,8 381,8

Övriga finansiella skulder 4 002,4 - - - - 4 002,4 4 002,4

Summa 353 981,3 3 576,7 - 156 760,7 274,7 514 593,4 516 354,2

1) Upplåningens nominella belopp, det vill säga det belopp som ska införfrias på förfallodagen uppgår till 509 910,9 (496 443,1) mnkr.

2020
Upplupet 

anskaffningsvärde Verkligt värde via resultaträkningen
Redovisat  

värde
Verkligt  

värde

Handel Obligatorisk
Verkligt värde 

option
Derivat som används 

i säkringsredovisning

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker 18 931,2 – – – – 18 931,2 18 931,2

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 25 198,4 – – 2 836,8 – 28 035,2 28 036,4

Utlåning till kreditinstitut 1 669,6 – – – – 1 669,6 1 669,6

Utlåning 335 739,7 – – 110 049,0 – 445 788,7 446 717,1

Värdeförändring på räntesäkrade 
poster i portföljsäkring 33,9 – – – – 33,9 33,9

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 8 036,8 – – 5 786,1 – 13 822,9 13 816,4

Derivat – – 1 693,2 – 736,2 2 429,4 2 429,4

Övriga finansiella tillgångar 16 464,2 – – – – 16 464,2 16 464,2

Summa 406 073,8 – 1 693,2 118 671,9 736,2 527 175,1 528 098,2

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut1 379,7 – – 567,3 – 947,0 947,0

Emitterade värdepapper1 349 899,6 – – 148 406,3 – 498 305,9 499 820,2

Derivat – 18 464,0 – – 513,6 18 977,6 18 977,6

Värdeförändring på räntesäkrade 
poster i portföljsäkring – – – – – – –

Övriga finansiella skulder 379,6 – – – – 379,6 379,6

Summa 350 658,9 18 464,0 – 148 973,6 513,6 518 610,1 520 124,4

1) Upplåningens nominella belopp, det vill säga det belopp som ska införfrias på förfallodagen uppgår till 496 443,1 (451 880,3 ) mnkr.
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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.
Nivå 2:  värdering sker utifrån direkt eller indirekt observerbar 

marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3:  värdering sker utifrån icke-observerbar marknads -

data, med betydande inslag av egna och externa 
 upp skattningar.

En del av de finansiella instrumenten i Kommuninvests 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 Kommuninvests skuldportfölj har indata som inte är 
observerbara i marknaden eller egna bedömningar väsentlig 
effekt på värderingen och dessa instrument klassificeras där-
igenom 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 
sekundär marknadsspreadar på liknande emissioner utgivna av 
Kommuninvest. För upplåningar i andra valutor än SEK, EUR 
och USD sätts aktuell upplåningsmarginal till upplåningsmargi-
nalen i USD med tillägg för valutabasisspreaden 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 upplåningar som värderas baserat på 
diskonterade framtida kassaflöden klassificeras i nivå 2, för-
utom de upplåningar där förväntade framtida kassa flöden 
beror på betydande icke-observerbar marknadsdata, vilka 
klassificeras i nivå 3. Medlemmarnas borgensförbindelse påver-
kar värderingen av upplåningen genom att borgens förbindelsen 
beaktas av marknadsaktörer och där igenom påverkar noterade 
marknadspriser och aktuella upp låningsmarginaler.

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 transaktions-
matchande swappar till upplåningar som klassificeras i nivå 3. 
Diskonteringsräntan har satts till den aktuella noterade 
swapräntan i respektive valuta. För valutaswappar har dis-
konteringsräntan justerats med aktuella basisswapspreadar.

Kreditvärdighetsjustering för derivat, CVA, är marknadsvär-
det på den förväntade förlusten av motpartsrisker för derivat. 
I värderingen tas hänsyn till de riskreducerande åtgärder som 
Kommuninvest vidtagit, såsom nettningsavtal (ISDA avtal) 
samt avtal om säkerhetsutbyte (CSA avtal). Nettningsavtal och 
säkerhetsutbyten reducerar den förväntade exponeringen vid 
en motparts fallissemang. För den del av Kommuninvests 
derivat kontrakt som clearas hos central clearingmotpart ställs 
dessutom initiala marginalsäkerheter, vilket innebär ännu ett 
steg i att reducera motpartsrisken. För dessa derivatkontrakt 
beräknas inte CVA. För derivatkontrakt som inte clearas hos 
central clearingmotpart beräknas och bokförs CVA.

Skuldvärdesjustering för derivat, DVA, motsvarar den kredit-
värdighetsjustering Kommuninvests derivatmotparter har 
genom sin exponering mot Kommuninvest. Genom den solida-
riska borgen och medlemmarnas höga kreditvärdighet utgör 
skuldvärdesjusteringen ett immateriellt belopp.

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
Kommuninvest har använt de värderingstekniker som bäst 
bedömts spegla värdet på Bolagets tillgångar och skulder. För-
ändringar i underliggande marknadsdata skulle kunna inne-
bära 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 förluster då 
befintliga affärer blir mindre värda. Kommuninvest har enbart 
en marginell exponering mot swapräntor och eftersom 
Kommun invest säkrar övriga marknadsrisker är det föränd-
ringar i upp- och utlåningsmarginaler, basisswapspreadar, 
samt kredit spreadar 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 –195 (–191) 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 +224 
(+224) mnkr. En parallellförskjutning av utlånings- och upp-
låningspriset, i förhållande till swapräntor, uppåt respektive 
nedåt med 10 bp skulle innebära en resultatförändring med 
+/– 29 (+/– 33) mnkr. En förskjutning av värderingskurvan 
uppåt  respektive nedåt med 10 bp för de finansiella instrument 
som värderas enligt nivå 3 skulle innebära en resultatföränd-
ring med +/– 17 (+/– 18) mnkr.

Not 28 forts. 
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Samtliga förändringar ovan avser 2021-12-31 (jämförelse talen 
avser 2020-12-31) och är exklusive skatteeffekt. Påverkan på 
eget kapital sker med hänsyn till skatteeffekten. Alla mark-
nadsvärdeseffekter är orealiserade och eftersom Kommun-
invest har för avsikt att hålla tillgångarna och skulderna till 
förfall innebär detta att dessa värden normalt sett inte realise-
ras. Undantagsfall är återköp av upplåningar eller utlåningar, 
som alltid sker på initiativ av investerare respektive kunder, 
vilka leder till att marknadsvärden realiseras.

Osäkerhet i värderingen på grund av ej observerbar indata
Indata som inte är observerbar i marknaden utgörs av kor-
relationer 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 
Kommuninvests upplåningsmarginaler för denna typ av upp-
låning förändras. Hur stor förändringen blir beror på den för-
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.

Kommuninvest har beräknat durationen till 1,5 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 3,4 år. Detta skulle ha en 
resultatpåverkan i intervallet 0,4 till –2,6 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 varia-
tioner i upplåningsmarginaler och därav uppkomna värdeför-
ändringar på upplåningar anses bero på generella förändringar 
i marknadspriset på kredit- och likviditetsrisk och inte från 
 förändring i Kommuninvests egen kreditrisk.

Kreditrisken i utlåningen anses vara densamma som 
Kommun invests egen kreditrisk. Ingen del av värdeföränd-
ringen 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
Värderingsmodellerna är oförändrade sedan förra årsskiftet. 
Detta innebär även att inga förändringar av värderings-
modeller har föranletts av krisen kopplad till coronaviruset. 

För tidigare förändringar se Kommuninvests årsredovisning 
2020, not 25.

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 värderings-
processen 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

2021 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 1 652,0 – 1 652,0

Utlåning – 108 901,3 – 108 901,3

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper 5 941,8 3 051,1 – 8 992,9

Derivat 0,0 5 638,2 91,1 5 729,3

Summa 5 941,8 119 242,6 91,1 125 275,5

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – – – –

Emitterade värdepapper 112 586,9 39 024,2 5 149,7 156 760,8

Derivat – 3 284,2 567,2 3 851,4

Summa 112 586,9 42 308,4 5 716,9 160 612,2

Not 28 forts. 

98 Kommuninvest Ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2021

FINANSIELLA RAPPORTER 231 ( 858 )



Not 28 forts. 

2020 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 2 836,8 – 2 836,8

Utlåning – 110 049,0 – 110 049,0

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper 2 632,3 3 153,7 – 5 786,0

Derivat – 1 944,3 485,0 2 429,3

Summa 2 632,3 117 983,8 485,0 121 101,1

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 567,3 – 567,3

Emitterade värdepapper 122 672,4 18 069,4 7 664,5 148 406,3

Derivat – 18 587,7 389,9 18 977,6

Summa 122 672,4 37 224,4 8 054,4 167 951,2

Överföring mellan nivåer på instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen

Redovisat värde
2021-12-31

Redovisat värde
2020-12-31

Tillgångar
Till nivå 1 från nivå 2 – –

Till nivå 2 från nivå 1 – 585,2

Skulder
Till nivå 1 från nivå 2 – –

Till nivå 2 från nivå 1 31 929,0 8 284,9

Kommuninvest 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. Indikatorerna visar antalet observationer och deras 
standardavvikelse för obligationspriser samt specifikt antal 

exekverbara prisnoteringar. Överföringen till nivå 2 från nivå 1 
under perioden om 31 929,0 mnkr beror på att ovan indikatorer 
för berörda instrument inte längre påvisar en aktiv marknad 
enligt nivå 1, utan värderingen sker enligt nivå 2. Överföring-
arna anses ha skett 2021-12-31 respektive 2020-12-31 för före-
gående period.

Verkligt värde på finansiella instrument ej redovisade till verkligt värde i balansräkningen

2021 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa  

verkligt värde
Redovisat  

värde

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker - 7 672,5 - 7 672,5 7 672,5

Belåningsbara statsskuldförbindelser - 29 072,1 - 29 072,1 29 072,1

Utlåning till kreditinstitut - 1 334,7 - 1 334,7 1 334,7

Utlåning - 351 561,5 - 351 561,5 351 749,0

Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkring - - - - -

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 691,0 5 849,0 - 6 540,0 6 537,0

Övriga tillgångar - 2 417,7 - 2 417,7 2 417,7

Summa 691,0 397 907,5 - 398 598,5 398 783,0

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut - 277,6 - 277,6 277,7

Emitterade värdepapper - 351 080,2 - 351 080,2 349 319,4

Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkring - 381,8 - 381,8 381,8

Övriga skulder - 4 002,4 - 4 002,4 4 002,4

Summa - 355 742,0 - 355 742,0 353 981,3
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2020 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa  

verkligt värde
Redovisat  

värde

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker - 18 931,2 - 18 931,2 18 931,2

Belåningsbara statsskuldförbindelser - 25 199,7 - 25 199,7 25 198,4

Utlåning till kreditinstitut - 1 699,9 - 1 699,9 1 699,9

Utlåning - 336 668,0 - 336 668,0 335 739,7

Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkring 33,9 33,9 33,9

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 3 673,0 4 357,3 0,0 8 030,3 8 036,8

Övriga tillgångar - 16 461,7 - 16 461,7 16 461,7

Summa 3 673,0 403 351,7 0,0 407 024,7 406 101,6

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut - 379,7 - 379,7 379,9

Emitterade värdepapper - 351 413,9 - 351 413,9 349 899,6

Övriga skulder - 103,5 - 103,5 103,5

Summa 0,0 351 897,1 0,0 351 897,1 350 383,0

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). 
Värdeförändring i nivå 3 följs upp löpande under perioden.

Derivat  
tillgångar

Derivat  
skulder 

Emitterade 
värdepapper Totalt

Öppningsbalans 2021-01-01 485,1 -389,9 -7 664,4 -7 569,2
Redovisade vinster och förluster:

–  redovisat i resultaträkningen (nettoresultat av finansiella transaktioner) -393,9 -177,3 569,0 -2,2

Upptagna lån/Emissioner -4 993,4 -4 993,4

Årets förfall 6 939,3 6 939,3

Utgående balans 2021-12-31 91,2 -567,2 -5 149,5 -5 625,5
Vinster och förluster redovisade i resultat räkningen  
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar som  
ingår i den utgående balansen 2021-12-31 7,6 -213,1 202,1 -3,4

Öppningsbalans 2020-01-01 184,8 –489,0 –6 731,5 –7 035,7
Redovisade vinster och förluster:

–  redovisat i resultaträkningen (nettoresultat av finansiella transaktioner) 300,3 99,1 –386,4 13,0

Upptagna lån/Emissioner 6 173,7 6 173,7

Årets förfall –6 720,2 –6 720,2

Utgående balans 2020-12-31 485,1 –389,9 –7 664,4 –7 569,2
Vinster och förluster redovisade i resultat räkningen  
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar som  
ingår i den utgående balansen 2020-12-31 135,9 –166,9 31,9 0,9

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 28 forts. 
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Not 29 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

2021

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
Netto- 
belopp

Tillgångar
Derivat 10 251,1 -4 521,8 5 729,3 -2 104,0 -400,8 -3 077,2 147,3
Repor - - -

Skulder
Derivat -6 929,0 3 077,6 -3 851,4 2 104,0 - 1 569,2 -178,2
Repor -277,6 -277,6 277,6 –
Totalt 3 044,5 -1 444,2 1 600,3 – -123,2 -1 508,0 -30,9

Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2020

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
Netto- 
belopp

Tillgångar
Derivat 10 000,3 –7 570,9 2 429,4 –1 134,8 –668,2 –77,2 549,2
Repor 379,7 379,7 –379,5 0,2

Skulder
Derivat –21 357,8 2 380,2 –18 977,6 1 134,8 2,0 16 292,8 –1 548,0
Repor 379,7 379,7 -379,7 –
Totalt –10 598,1 –5 190,7 –15 788,8 – –1 425,4 16 215,6 –998,6

1)I det kvittade beloppet för derivatskulder ingår kontantsäkerheter om 1 444,2 (5 190,7) mnkr.

Not 30 Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapport- 
periodens utgång.
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Fem år i sammandrag – Koncernen 
 
Nyckeltal 2017–2021, mnkr 2021 2020 2019 2018 2017

Kapital

Kärnprimärkapitalrelation (%) 403,7 357,4 128,2 187,7 218,0

Primärkapitalrelation (%) 403,7 357,4 128,2 187,7 218,0

Totalkapitalrelation (%) 403,7 357,4 128,2 192,8 231,4

Bruttosoliditetsgrad (%) 15,37 12,30 12,36 11,19 15,24

Resultat

Operativt resultat 411,0 433,6 538,0 581,7 677,9

Avkastning på tillgångar (%) 0,088 0,038 0,075 0,172 0,301

K/I tal 0,394 0,367 0,321 0,326 0,323

Övriga uppgifter

Antal anställda vid årets utgång 103 97 93 92 96

Resultaträkning 1 januari–31 december, mnkr 2021 2020 2019 2018 2017

Räntenetto 680,8 697,5 811,0 872,5 878,7

Provisionskostnader -11,4 –12,7 –11,3 –8,2 –7,3

Nettoresultat av finansiella transaktioner 47,6 –247,7 –201,5 161,4 512,0

Övriga rörelseintäkter 10,4 10,8 9,0 7,6 6,2

Summa rörelseintäkter 727,4 447,9 607,2 1 033,3 1 389,6
Summa kostnader -272,5 –259,6 –263,1 –287,2 –285,7
Resultat före kreditförluster 454,9 188,3 344,1 746,1 1 103,9
Kreditförluster, netto 6,3 11,1 12,6 –24,3 –

Rörelseresultat 461,2 199,4 356,7 721,8 1 103,9
Skatt -0,1 2,3 –2,9 –3,7 –28,0

Årets resultat 461,1 201,7 353,8 718,1 1 075,9

Balansräkningssammandrag per den 31 december, mnkr 2019 2018 2017

Kassa och tillgodohavanden hos centralbank 7 672,5 18 931,2 811,1 – –

Belåningsbara statsskuldförbindelser 30 724,1 28 035,2 17 686,3 39 230,3 24 635,8

Utlåning till kreditinstitut 1 349,8 1 699,9 21 935,7 1 870,7 698,5

Utlåning 460 650,3 445 788,8 408 218,1 355 710,0 310 147,3

Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkring - 33,9 – – –

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 15 529,8 13 822,9 7 722,6 7 457,8 12 500,0

Derivat 5 729,3 2 429,4 11 967,0 11 333,2 8 044,6

Övriga tillgångar 2 606,8 16 636,9 2 980,5 1 609,0 945,2

Summa tillgångar 524 262,6 527 378,2 471 321,3 417 211,0 356 971,4

Skulder till kreditinstitut 277,7 947,0 4 027,7 584,0 1 318,4

Emitterade värdepapper 506 080,1 498 305,9 446 763,0 396 796,9 337 755,8

Derivat 3 851,4 18 977,6 3 484,5 5 959,6 7 793,9

Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring 381,8 – 0,7 – –

Övriga skulder 3 565,6 155,2 8 050,6 4 621,8 714,2

Efterställda skulder - – 1 000,1 1 000,1 1 000,1

Summa skulder och avsättningar 514 156,6 518 385,7 463 326,6 408 962,4 348 582,4

Eget kapital 10 106,0 8 992,5 7 994,7 8 248,6 8 389,0

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 524 262,6 527 378,2 471 321,3 417 211,0 356 971,4
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Alternativa nyckeltal – Koncernen
Koncernen har i denna årsredovisning valt att presentera 
ett antal alternativa nyckeltal som inte är defi nierade eller 
anges i tillämpliga regler för fi nansiell rapportering. 

Dessa alternativa nyckeltal har defi nierats i enlighet med 
riktlinjer från European Securities and Markets Authority 
(ESMA).

 Alternativt nyckeltal Defi nition

Operativt resultat Rörelsens resultat reducerat med resultat 
av orealiserade marknadsvärdesförändringar 
som ingår i resultaträkningsposten Netto-
resultat av fi nansiella transaktioner samt 
förväntade kreditförluster. Nyckel talet är 
av intresse för att visa Kommun invests 
underliggande intjänings förmåga.

Bruttosoliditet inklu-
sive utlåning till med-
lemmar och deras 
bolag

Kommuninvests primärkapital dividerat med 
bruttoexponeringsbeloppet exklusive avdrag 
för exponering i form av Kommuninvests 
utlåning till medlemmar och deras bolag. 
Nyckeltalet är relevant för att visa att Kom-
muninvest med god marginal klarar Finansin-
spektionens bruttosoliditetskrav och Pelare 
2-vägledning som för gruppen uppgår till 1 %.

Förvaltningskostnader 
exklusive resolutions-
avgift i % av utlåning

Förvaltningskostnader under verksamhets-
året exklusive resolutionsavgift i förhållande 
till redovisat värdet av utlåningen per bok-
slutsdagen. Ett nyckeltal som är relevant för 
att bedöma organisa tionens övergripande 
kostnadseff ektivitet i förhållande till utlåning 
rensat för resolutionsavgift.

Förvaltningskostnader 
exklusive resolutions-
avgift i % av balans-
omslutning 

Totala förvaltningskostnader under verk-
samhetsåret exklusive resolutionsavgift i för-
hållande till balans omslutning per boksluts-
dagen. Ett nyckeltal som är relevant för att 
bedöma organisa tionens övergripande kost-
nadseff ektivitet i förhållande till balansom-
slutning rensat för resolutionsavgift. 

Avkastning på 
 tillgångar (%)

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 räntenetto 
och övriga rörelseintäkter. Ett veder taget 
nyckeltal inom banksektorn för att bedöma 
relationen mellan kostnader och intäkter.

 Avstämning 2021 2020

Rörelseresultat 461,2 199,4

Resultat av orealiserade 
marknadsvärdesförändringar 43,9 –245,3

Kreditförluster, netto 6,3 11,1

Operativt resultat 411,0 433,6

Total exponering enligt nuvarande regelverk 61 212,2 69 598,3

Exponering i form av utlåning till medlemmar 
och deras bolag 460 909,2 446 929,9

Total exponering inklusive utlåning till 
medlemmar och deras bolag. 522 121,4 516 528,2

Primärkapital, beräknad med 
övergångsregler 9 409,9 7 376,6

Bruttosoliditet inklusive utlåning till 
medlemmar och deras bolag 1,80% 1,43%

Allmänna administrationskostnader -258,2 –248,4

Av- och nedskrivningar -10,7 –5,0

Övriga rörelsekostnader -3,6 –6,2

Summa förvaltningskostnader -272,5 –259,6

Resolutionsavgift -23,0 –20,9

Summa förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift -249,5 –238,7

Utlåning per bokslutsdagen 460 650,3 445 788,8
Förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift i % 
av utlåning 0,054 0,054

Allmänna administrationskostnader -258,2 –248,4

Av- och nedskrivningar -10,7 –5,0

Övriga rörelsekostnader -3,6 –6,2

Summa förvaltningskostnader -272,5 –259,6

Resolutionsavgift -23,0 –20,9

Summa förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift -249,5 –238,7

Balansomslutning per bokslutsdagen 524 262,6 527 378,2

Förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift i % 
av balans omslutning 0,048 0,045

Årets resultat 461,1 201,7

Totala tillgångar 524 262,6 527 378,2

Avkastning på tillgångar (%) 0,088 0,038

Summa rörelsekostnader -272,5 –259,6
Räntenetto 680,8 697,5

Övriga rörelseintäkter 10,4 10,8

Summa räntenetto och 
övriga rörelseintäkter 691,2 708,3
K/I-tal 0,394 0,367
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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 
ställning 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 
framgår nedan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 
24 februari 2022. Koncernens resultaträkning, rapport över 
totalresultat och balansräkning samt moderbolagets resultat 
och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman 
den 31 mars 2022.

Stockholm den den 24 februari 2022

Göran Färm Linda Frohm Lilly Bäcklund
 Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot

 Britta Flinkfeldt Mohamad Hassan EwaMay Karlsson
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Fredrik Larsson Maria Liljedahl Örjan Mossberg
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Niclas Nilsson Ulf Olsson Jonas Ransgård
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Bo Rudolfsson Pierre Sjöström AnnaBritta Åkerlind
 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 7164532074

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen för Kommun invest Ekonomisk förening för år 2021. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 27–104 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderföreningens fi nansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess fi nansiella 
resultat och kassafl öde 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 
fi nansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess 
fi nansiella resultat och kassafl öde 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 återfi nns på 
sidorna 3–24 och 109–111. 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 identifi eras 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 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern
redovisning 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 
fortsätta verksam heten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och verkställande 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 fi nns. 
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: 
•  identifi erar 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 2021 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 
fullgjort 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 försummelser 
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 räken
skaperna. 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 
uttalande 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 2021
Vi, av föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening 
utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommuninvest Eko
nomisk förenings verksamhet för år 2021.

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.

Örebro den 24 februari 2022

 Ambjörn Hardenstedt  Anki Svensson 

Granskningsrapport för år 2021
Vi, av föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening 
utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommuninvest Eko-
nomisk förenings verksamhet för år 2021.

Styrelsen svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
stadgarna för Föreningen samt de föreskrifter som gäller för 
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Ambjörn Hardenstedt Anki Svensson 
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Medlemmar i Kommun invest  
Ekonomisk förening

Medlemsnamn
Medlem 

nr.
Antal inv. 

2021-12-31
Medlem 

år

Gävle kommun 1 103 136 1993

Umeå kommun 2 130 997 1993

Trollhättans stad 3 59 154 1993

Lindesbergs kommun 4 23 601 1993

Uddevalla kommun 5 57 122 1993

Vänersborgs kommun 6 39 636 1993

Sandvikens kommun 7 39 250 1993

Varbergs kommun 8 66 658 1993

Mjölby kommun 9 28 269 1996

Region Örebro län 10 306 792 1993

Örebro kommun 11 156 987 1993

Kumla kommun 12 22 144 1993

Laxå kommun 13 5 582 1993

Ljusnarsbergs kommun 14 4 604 1993

Karlskoga kommun 15 30 437 1993

Hallsbergs kommun 16 16 196 1993

Degerfors kommun 17 9 534 1993

Askersunds kommun 18 11 534 1993

Nora kommun 19 10 721 1993

Hällefors kommun 20 6 849 1993

Härnösands kommun 21 25 012 1993

Ale kommun 22 32 148 1993

Norbergs kommun 23 5 714 1993

Karlskrona kommun 24 66 708 1993

Skellefteå kommun 25 73 393 1994

Västerviks kommun 26 36 747 1994

Fagersta kommun 27 13 319 1994

Region Gotland 28 61 001 1994

Alingsås kommun 29 41 853 1994

Smedjebackens kommun 30 10 933 1994

Boxholms kommun 31 5 512 1994

Ockelbo kommun 32 5 865 1994

Tanums kommun 33 12 965 1994

Borlänge kommun 34 52 254 1994

Strömsunds kommun 35 11 473 1994

Kungsbacka kommun 36 85 301 1994

Valdemarsviks kommun 37 7 660 1994

Eda kommun 38 8 490 1994

Gnosjö kommun 39 9 570 1994

Övertorneå kommun 40 4 211 1994

Hedemora kommun 41 15 458 1994

Luleå kommun 42 78 867 1994

Falu kommun 43 59 837 1994

Landskrona stad 44 46 488 1994

Arboga kommun 45 14 100 1994

Munkedals kommun 46 10 588 1994

Orust kommun 47 15 345 1994

Falkenbergs kommun 48 46 773 1994

Region Sörmland 49 301 801 1994

Medlemsnamn
Medlem 

nr.
Antal inv. 

2021-12-31
Medlem 

år

Katrineholms kommun 50 34 764 1994

Vadstena kommun 51 7 528 1994

Pajala kommun 52 5 973 1994

Piteå kommun 53 42 323 1994

Kristianstads kommun 54 86 641 1994

Bergs kommun 55 7 135 1995

Vårgårda kommun 56 12 180 1995

Ödeshögs kommun 57 5 309 1995

Orsa kommun 58 6 918 1995

Svedala kommun 59 23 222 1995

Lomma kommun 60 24 638 1995

Lekebergs kommun 61 8 603 1995

Kungsörs kommun 62 8 787 1995

Tjörns kommun 63 16 312 1995

Staff anstorps kommun 64 26 242 1995

Härryda kommun 65 39 006 1995

Grums kommun 66 9 091 1995

Höganäs kommun 67 27 589 1995

Ängelholms kommun 68 43 633 1995

Flens kommun 69 16 316 1995

Essunga kommun 70 5 698 1995

Nordmalings kommun 71 7 100 1995

Oskarshamns kommun 72 27 220 1996

Båstads kommun 73 15 636 1996

Storumans kommun 74 5 808 1996

Älvdalens kommun 75 7 042 1996

Sunne kommun 76 13 355 1995

Hjo kommun 77 9 233 1996

Mönsterås kommun 78 13 258 1996

Malå kommun 79 3 034 1997

Högsby kommun 80 5 645 1997

Torsby kommun 81 11 472 1997

Lycksele kommun 82 12 264 1997

Bengtsfors kommun 83 9 409 1997

Åstorps kommun 84 16 308 1997

Simrishamns kommun 85 19 267 1997

Vimmerby kommun 86 15 578 1997

Hultsfreds kommun 87 14 056 1997

Mörbylånga kommun 88 15 722 1997

Arvika kommun 89 25 854 1997

Hammarö kommun 90 16 765 1997

Karlshamns kommun 91 32 226 1997

Skara kommun 92 18 732 1997

Sävsjö kommun 93 11 709 1997

Skurups kommun 94 16 419 1998

Vindelns kommun 95 5 550 1998

Rättviks kommun 96 11 103 1998

Melleruds kommun 97 9 268 1998

Färgelanda kommun 98 6 576 1998

109Kommuninvest Ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2021

MEDLEMSFÖRTECKNING242 ( 858 )



Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2021-12-31
Medlem  

år

Söderköpings kommun 99 14 673 1998

Vetlanda kommun 100 27 621 1998

Herrljunga kommun 101 9 501 1999

Laholms kommun 102 26 319 1999

Region Gävleborg 103 287 767 1999

Marks kommun 104 35 201 1999

Leksands kommun 105 16 012 1999

Strömstads kommun 106 13 277 1999

Upplands-Bro kommun 107 31 082 1999

Alvesta kommun 108 20 287 1999

Kalix kommun 109 15 768 1999

Bräcke kommun 110 6 175 2000

Örkelljunga kommun 111 10 499 2000

Götene kommun 112 13 263 2000

Ovanåkers kommun 113 11 711 2000

Ydre kommun 114 3 695 2001

Bollebygds kommun 115 9 634 2001

Torsås kommun 116 7 113 2001

Habo kommun 117 12 810 2001

Gagnefs kommun 118 10 502 2001

Sotenäs kommun 119 9 125 2001

Köpings kommun 120 26 133 2001

Bodens kommun 121 28 160 2001

Tranemo kommun 122 11 937 2001

Nässjö kommun 123 31 782 2001

Kinda kommun 124 10 048 2001

Sigtuna kommun 125 50 273 2002

Karlsborgs kommun 126 6 965 2002

Robertsfors kommun 127 6 786 2002

Älvsbyns kommun 128 8 009 2002

Mora kommun 129 20 670 2002

Tranås kommun 130 18 874 2002

Eksjö kommun 131 17 834 2002

Heby kommun 132 14 303 2002

Oxelösunds kommun 133 12 132 2003

Haninge kommun 134 95 658 2003

Kungälvs kommun 135 48 271 2003

Tomelilla kommun 136 13 712 2003

Växjö kommun 137 95 995 2003

Trelleborgs kommun 138 46 231 2003

Lessebo kommun 139 8 574 2003

Säters kommun 140 11 242 2003

Ånge kommun 141 9 233 2003

Region Västmanland 142 278 967 2003

Ljusdals kommun 143 18 804 2003

Norsjö kommun 144 3 971 2003

Hofors kommun 145 9 578 2003

Överkalix kommun 146 3 252 2004

Kils kommun 147 12 134 2004

Härjedalens kommun 148 10 114 2004

Region Värmland 149 283 196 2004

Eslövs kommun 150 34 593 2004

Mullsjö kommun 151 7 430 2004

Vingåkers kommun 152 9 063 2004

Munkfors kommun 153 3 680 2004

Ystads kommun 154 31 560 2004

Säffle kommun 155 15 396 2004

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2021-12-31
Medlem  

år

Bollnäs kommun 156 26 753 2004

Storfors kommun 157 3 948 2004

Huddinge kommun 158 113 951 2004

Håbo kommun 159 22 344 2005

Gällivare kommun 160 17 449 2005

Region Uppsala 161 395 026 2005

Kramfors kommun 162 18 005 2005

Haparanda kommun 163 9 496 2005

Krokoms kommun 164 15 352 2005

Arvidsjaurs kommun 165 6 143 2005

Mariestads kommun 166 24 723 2005

Åsele kommun 167 2 807 2005

Sollefteå kommun 168 18 814 2005

Örnsköldsviks kommun 169 55 823 2005

Karlstads kommun 170 95 408 2005

Surahammars kommun 171 10 099 2005

Filipstads kommun 172 10 403 2005

Motala kommun 173 43 674 2005

Jokkmokks kommun 174 4 780 2005

Hallstahammars kommun 175 16 608 2006

Avesta kommun 176 22 925 2006

Trosa kommun 177 14 658 2006

Lilla Edets kommun 178 14 509 2006

Skinnskattebergs kommun 179 4 371 2006

Kiruna kommun 180 22 555 2006

Finspångs kommun 181 21 889 2006

Lysekils kommun 182 14 266 2006

Söderhamns kommun 183 25 446 2006

Hudiksvalls kommun 184 37 744 2006

Region Norrbotten 185 249 693 2006

Dorotea kommun 186 2 459 2006

Nordanstigs kommun 187 9 480 2006

Arjeplogs kommun 188 2 707 2006

Botkyrka kommun 189 95 318 2006

Nybro kommun 190 20 284 2007

Hagfors kommun 191 11 553 2007

Vännäs kommun 192 9 054 2007

Bjurholms kommun 193 2 395 2007

Eskilstuna kommun 194 107 593 2007

Gnesta kommun 195 11 513 2007

Forshaga kommun 196 11 606 2007

Kalmar kommun 197 247 175 2007

Sjöbo kommun 198 19 497 2007

Stenungsunds kommun 199 27 556 2007

Strängnäs kommun 200 38 129 2007

Åre kommun 201 12 271 2007

Ludvika kommun 202 26 497 2007

Lerums kommun 203 43 399 2007

Nykvarns kommun 204 11 500 2007

Vilhelmina kommun 205 6 485 2007

Emmaboda kommun 206 9 329 2007

Vansbro kommun 207 6 776 2007

Töreboda kommun 208 9 207 2007

Sölvesborgs kommun 209 17 540 2007

Ragunda kommun 210 5 210 2007

Osby kommun 211 13 269 2008

Vaggeryds kommun 212 14 746 2008
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Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2021-12-31
Medlem  

år

Timrå kommun 213 17 923 2008

Knivsta kommun 214 19 818 2008

Åtvidabergs kommun 215 11 462 2008

Uppvidinge kommun 216 9 449 2008

Svenljunga kommun 217 10 864 2008

Tingsryds kommun 218 12 319 2008

Jönköpings kommun 219 367 064 2008

Lunds kommun 220 127 376 2008

Ulricehamns kommun 221 24 898 2008

Tierps kommun 222 21 485 2008

Grästorps kommun 223 5 730 2008

Malung-Sälens kommun 224 10 218 2009

Östra Göinge kommun 225 14 941 2009

Årjängs kommun 226 9 942 2009

Dals-Eds kommun 227 4 756 2009

Vaxholms stad 228 11 996 2009

Älvkarleby kommun 229 9 627 2009

Ljungby kommun 230 28 433 2009

Hörby kommun 231 15 745 2009

Älmhults kommun 232 17 963 2009

Burlövs kommun 233 19 753 2009

Hässleholms kommun 234 52 309 2009

Olofströms kommun 235 13 263 2009

Sala kommun 236 22 998 2009

Öckerö kommun 237 12 902 2009

Kristinehamns kommun 238 24 099 2009

Östhammars kommun 239 22 364 2009

Bromölla kommun 240 12 650 2009

Gullspångs kommun 241 5 206 2009

Aneby kommun 242 6 892 2009

Lidköpings kommun 243 40 460 2009

Bjuvs kommun 244 15 842 2009

Nynäshamns kommun 245 29 495 2009

Norrköpings kommun 246 144 458 2009

Halmstads kommun 247 104 573 2009

Ronneby kommun 248 29 200 2009

Sorsele kommun 249 2 460 2010

Falköpings kommun 250 33 270 2010

Upplands-Väsby kommun 251 47 820 2010

Hylte kommun 252 10 619 2010

Borgholms kommun 253 10 895 2010

Höörs kommun 254 16 954 2010

Vara kommun 255 16 162 2010

Vallentuna kommun 256 34 246 2010

Salems kommun 257 17 252 2010

Tyresö kommun 258 49 062 2010

Tidaholms kommun 259 12 825 2010

Värmdö kommun 260 46 232 2010

Norrtälje kommun 261 64 762 2011

Region Dalarna 262 288 387 2011

Solna stad 263 84 187 2011

Perstorps kommun 264 7 565 2011

Nyköpings kommun 265 57 633 2011

Gislaveds kommun 266 29 556 2011

Borås stad 267 114 091 2011

Enköpings kommun 268 47 489 2012

Åmåls kommun 269 12 318 2012

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2021-12-31
Medlem  

år

Värnamo kommun 270 34 661 2012

Södertälje kommun 271 101 209 2012

Göteborgs stad 272 587 549 2012

Skövde kommun 273 57 016 2012

Sundbybergs stad 274 53 564 2012

Uppsala kommun 275 395 026 2013

Tibro kommun 276 11 281 2013

Järfälla kommun 277 83 170 2013

Svalövs kommun 278 14 412 2013

Klippans kommun 279 17 783 2014

Markaryds kommun 280 10 320 2014

Region Jämtland Härjedalen 281 132 054 2016

Partille kommun 282 39 529 2016

Region Kronoberg 283 203 340 2016

Sollentuna kommun 284 75 108 2016

Kävlinge kommun 285 32 341 2016

Region Västerbotten 286 274 563 2016

Mölndals stad 287 69 943 2017

Linköpings kommun 288 165 527 2017

Region Blekinge 289 158 937 2019

Ekerö kommun 290 29 096 2019

Region Kalmar län 291 247 175 2020

Västra Götalandsregionen 292 1 744 859 2020

Täby kommun 293 73 955 2021

Danderyd kommun 294 32 803 2021
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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 fi nanser för kommuner och regioner. 
På webbplatsen fi nner 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 fi nansförvaltningsverktyget KI Finans

•  Information till investerare

På Kommun invests webbplats, www.kommuninvest.se, kan 
du läsa mer om Kommun invest, våra tjänster och nyheter som 
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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 1 600 kronor till 71 500 kronor från och med 
2022-01-01. 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. 
  

2022-03-14 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar 
 
att arvoden till föreningsstyrelsen, lekmannarevisorer och revisor ska utgå enligt bilaga. 
 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Valberedningen i föreningen 
 
 
Anders Ceder (S) 
Region Örebro län 
Ordförande  

Martina Mossberg (M)  
Haninge kommun 
Vice ordförande  

Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 

Lars Nyström (SD) 
Skurup kommun 

 
Gertowe Törnros (V) 
Degerfors kommun 
 
Håkan Stålbert (KD) 
Örebro kommun 
  

 
Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
 
Roger Persson (MP) 
Gävle kommun 
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                       Bilaga  
 
Föreslagna arvoden till styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna 
Styrelsen 
Ordförande (arvodet avser uppdraget i styrelsen och dess utskott mm) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 321 750 kronor 450 %  
 
Vice ordförande (arvodet avser uppdraget i styrelsen och dess utskott mm) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 214 500 kronor 300 %  
 
Ledamöter (arvodet avser ledamöter som har uppdrag i styrelsen och dess utskott) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 118 700 kronor 166 %  
 
Ledamöter (arvodet avser ledamöter i styrelsen) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 8 600 kronor 12 %  
Rörligt arvode 5 000 kronor 7 %  

 
Suppleanter (arvodet avser suppleanter i styrelsen) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Rörligt arvode 5 000 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 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 17 200 kronor 24 %  
Rörligt arvode 5 000 kronor 7 %  

 
Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode.  
 
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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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.  
 
Arvodena för styrelsen i Kommuninvest i Sverige AB förändrades 2020. Med 
hänvisning till detta föreslås oförändrade arvoden för ordföranden och ledamöterna 
enligt bilagda förslag.  
 
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  
 

Pierre Sjöström, (S) 
Staffanstorps kommun 

Ewa-May Karlsson, (C) 
Region Västerbotten 

 
  

2022-03-14 

 
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 600 000 kronor Arvodet omfattar styrelseuppdraget 

och andra förrättningar på bolagets 
uppdrag. 

 
Ledamöter 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 330 000 kronor Arvodet omfattar styrelseuppdraget 

och andra förrättningar på bolagets 
uppdrag. 

 
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.  
 
Revisor  
Arvode till revisor utgår enligt räkning. 
 
Gemensamt om arvoden till styrelsen  
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. 

Valberedning 
Arvodet till Valberedningen i föreningens företag beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest Ekonomisk förening. 
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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.  
 
Revisor  
Arvode till revisor utgår enligt räkning. 
 
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. 
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Valberedning 
Arvodet till Valberedningen i föreningens företag beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest Ekonomisk förening. 
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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 ska 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 1 600 kronor till 71 500 kronor från och 
med 2022-01-01. 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. 
 
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 2022-02-24. 
 
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 
  

2022-03-14 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 

254 ( 858 )



Sida 2/2 
 Svenska kommuner och regioner i samverkan 

 
 Bilaga 
 
Förslag till nya arvoden för Valberedningen i 
föreningen 
 
Valberedningens ordförande 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 8 600 kronor 12 %  
Rörligt arvode 5 000 kronor 7 %  

 
Valberedningens vice ordförande 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 5 000 kronor 7 %  
Rörligt arvode 5 000 kronor 7 %  

 
Valberedningens ledamöter 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Rörligt arvode 5 000 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 sammanträde och beslut 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 2022-02-24.Vid översynen ska 
styrelsen inhämta Valberedningens eventuella synpunkter. 
 
Valberedningens behandling av frågan 
Valberedningen behandlade frågan 2022-01-13 och beslutade att till föreningsstyrelsen 
framföra att Valberedningen förutom redaktionella förslag till ändringar av 
arbetsordningen även föreslår en ändring av kriterierna för val av vice ordförande i 
föreningsstyrelsen.  
 
Synpunkter från medlemssamråd 
Frågan om förändring av kriterier för val av vice ordförande i föreningsstyrelsen 
behandlades vi årets medlemssamråd och förslaget till förändring fick ett brett stöd.  
 
Föreningsstyrelsen behandling av frågan 
Föreningsstyrelsen delar Valberedningens bedömning att kriterierna för val av vice 
ordförande bör ändras. Förändringarna är markerade med röd text. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att fastställa arbetsordningen för Valberedningen i föreningen i den lydelse som framgår 
av bilagan. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 

2022-03-14 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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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.  
 
 
Föreningens styrelse utser inom sig en valberedning för föreningens företag, som ansvarar för 
beredning inför årsstämmornas val av styrelse mm. 
 
Valberedningen för föreningen ska representera föreningens medlemmar. Föreningsstämman 
ska på förslag av föreningens styrelse utse ledamöterna i beredningen. 
 
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den 31 mars 2022 15 
april 2021. Föreningens styrelse ansvarar för att arbetsordningen ses över varje år. Styrelsens 
förslag föreläggs stämman för beslut varje år. Vid översynen ska 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 ska ha minst fem och högst åtta (8) ledamöter. De personer som föreslås ingå 
i valberedningen ska, 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 ska detta parti erbjudas en ledamotsplats i valberedningen. 
 
Ledamot i valberedningen får inte samtidigt vara ledamot, suppleant eller revisor i annat 
föreningsorgan inom Kommuninvestkoncernen. 
 
Information om vilka personer som utsetts till valberedning ska återfinnas på föreningens 
hemsida. 
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Föreningen ska snarast efter det ledamöterna valts och senast sex månader före ordinarie 
stämma offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas 
på föreningens hemsida, där det även skall anges hur medlem kan lämna förslag till 
valberedningen. 
 
Stämmoordförande och justerare 
Valberedning ska lämna förslag till ordförande och justerare vid ordinarie föreningsstämma. 
Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman. 
 
Styrelsetillsättning och arvodering av styrelseledamöter 
Valberedningen ska 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 ska lämna förslag till två lekmannarevisorer samt förslag till arvodering av 
dessa. Förslaget ska 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 regioner återspeglas 

i styrelsens sammansättning. Beredningen ska också eftersträva en jämn könsfördelning, 
att ledamöterna representerar olika geografiska delar av landet samt att det finns 
ledamöter från medlemmar av olika storlek, samt 
 

 Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska 
fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmarna beaktas. På föreningens hemsida 
ska anges hur medlem kan lämna förslag till valberedningen. 
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De personer som föreslås som ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt 
suppleanter ska, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara förtroendevald 
hos medlem.  
 
Fördelningen av styrelseplatser mellan de olika partierna ska bygga på utfallet i kommunal-
valen i de kommuner och regioner 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 ska vara oförändrad intill dess nya allmänna val hållits. Med 
utgångspunkt från resultatet i kommunalvalet, ska beredningen eftersträva att i första hand de 
partier som finns företrädda i riksdagen får representation i styrelsen. 
 
Till ordförande ska 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 eller 
största av de partier som bildar opposition i riksdagen föreslås. 
 
Valberedningen ska också föreslå i vilken ordning suppleanterna ska tjänstgöra vid förfall för 
ordinarie ledamot. 
 
Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens 
hemsida. 
 
Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag. 
 
Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits. 
 
Person som föreslagits för inval till styrelsen ska 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 ska 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 ska 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 2021-04-15. Styrelsen behandlade 
ärendet vid sitt sammanträde 2022-02-24.  
  
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 

2022-03-14 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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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.  
 
Valberedningen för föreningens företag ska representera föreningens styrelse. Förenings-
styrelsen ska inom sig utse ledamöterna i beredningen. 
 
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den 31 mars 2022 15 
april 2021 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 ska ha minst tre och högst fem ledamöter. De personer som föreslås ingå i 
valberedningen ska, 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 ska snarast efter det ledamöterna utsetts och senast sex månader före ordinarie 
stämma offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas 
på bolagens hemsida där det även skall anges hur man kan lämna förslag till valberedningen. 
 
Stämmoordförande och justerare 
Valberedning ska lämna förslag till ordförande och justerare vid årsstämma i bolagen. 
Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman. 
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Styrelsetillsättning och arvodering av styrelseledamöter 
Valberedningen ska 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 ska 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 ska samråda med valberedningen i föreningen och om inte särskilda 
skäl talar däremot, ska samma personer föreslås som lekmannarevisorer såväl i föreningen 
som i föreningens företag. Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämma samt presenteras 
av valberedningen på stämman. 

2.3 Särskilt om valberedningens arbete 
Som underlag för sina förslag ska 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 ska 
fyllas, varvid förslag som inkommit från föreningen skall beaktas. 

 
Minst en ledamot i bolagets styrelse ska vara eller ha varit förtroendevald i en kommun eller 
en region och besitta kunskap om kommunsektorn och den politiska processen. 
 
Den som är ledamot i föreningens styrelse ska inte samtidigt vara ledamot i bolagets styrelse. 
 
Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på bolagens 
hemsida. I anslutning till att kallelsen utfärdas, ska på hemsidan, för styrelseledamot som 
föreslås för nyval eller omval anges: 
 
 ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 
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 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 ska på stämmorna presentera och motivera sina förslag, varvid särskild 
motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska 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 ska 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 ska 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. 
 

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 
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föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får 
inte lämnas vidare eller röjas för annan. 

4.2 Delägda företag 
Valberedningen ska bereda förslag att utse ledamöter, i av koncernföretag delägda företag, 
deras arvodering, samt - i förekommande fall - vem av de föreslagna personerna som ska 
väljas till ordförande.  
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Arbetsordning för lekmannarevisorerna 
Bakgrund 
Arbetsordningen för lekmannarevisorerna fastställdes av föreningsstämman i 
Kommuninvest Ekonomisk förening 2021-04-15.  
 
Lekmannarevisorerna ska varje år se över arbetsordningen och förelägga densamma för 
beslut vid föreningsstämman.  
 
Endast redaktionella förändringar föreslås. 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 
 
 
Anki Svensson 
Lekmannarevisor 

Ambjörn Hardenstedt 
Lekmannarevisor 

  

  

 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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1. Inledning 
Lekmannarevisorernas uppgift är att vara föreningsstämmans organ för granskning av 
Kommuninvest Ekonomisk förening (föreningen). Lekmannarevisorerna är revisorer i den 
mening som anges i 8 kap 1§ lagen om ekonomisk förening. 
 
Lekmannarevisorerna ska representera föreningens medlemmar. Föreningsstämman ska på 
förslag av valberedningen för föreningen utse dem. 
 
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den 31 mars 2022 15 
april 2021. Lekmannarevisorerna ansvarar för att hela arbetsordningen ses över varje år. 
Lekmannarevisorernas förslag föreläggs föreningsstämman för beslut varje år. 
 

2. Lekmannarevisorernas uppgifter 
2.1 Allmänt 
Lekmannarevisorernas uppgifter i föreningen regleras i lagen om ekonomiska föreningar, i 
stadgarna för föreningen samt i denna arbetsordning. 
 
 
Lekmannarevisorernas sammansättning och oberoende 
Det ska finnas två lekmannarevisorer i föreningen.  
 
Den som utses till lekmannarevisor ska 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 föreningen. 
 

2.2 Lekmannarevisorernas uppgifter  
Granskningsuppdraget 
Utöver den granskning som ska ske enligt lag ska lekmannarevisorerna särskilt granska om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt om 
verksamheten bedrivs i enlighet med kommunalrättsliga regler och lagen om ekonomiska 
föreningar.  
 
Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av 
granskning kräver. Lekmannarevisorerna ska i tillämpliga delar och så långt det är möjligt 
genomföra sitt uppdrag med beaktande av God revisionssed i kommunal verksamhet1.  

                                                 
1 Sammanställs av Sveriges Kommuner och Regioner . 
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Samverkan med den auktoriserade revisorn mm 
Lekmannarevisorerna ska samverka med den auktoriserade revisorn vid planering och 
genomförande av revisionsuppdraget. Lekmannarevisorerna ska delta vid de 
revisionssammanträden som genomförs med förvaltningen. 
 
Informationsutbyte med föreningens styrelse och bolagsstyrelsen 
Lekmannarevisorerna ska minst en gång per år träffa föreningens styrelse eller särskilt 
styrelseutskott för att informera om revisionens inriktning och omfattning samt synen på 
föreningens och koncernens risker. Om möjligt bör dessa möten ske gemensamt med den 
auktoriserade revisorn. 
 

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 ska 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 ska när sekreterare utsetts, undertecknas av sekreteraren och justeras av 
lekmannarevisorerna. I annat fall undertecknas protokollet av lekmannarevisorerna själva. 
 
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 2022 
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 
Mohamad Hassan, (L), Uppsala kommun, omval 
Ewa-May Karlsson, (C), Region Västerbotten, omval 
Fredrik Larsson, (M), Region Värmland, omval 
Maria Liljedahl, (SD), Köpings kommun, omval 
Örjan Mossberg, (V), Växjö kommun, omval 
Niclas Nilsson, (SD), Kristianstads kommun, omval 
Ulf Olsson, (S), Borås Stad, omval 
Jonas Ransgård, (M), Göteborgs Stad, omval 
Bo Rudolfsson, (KD), Laxå kommun, omval 
Pierre Sjöström, (S), Staffanstorps kommun, omval 
Anna-Britta Åkerlind, (C), Örnsköldsviks kommun, omval  
 
Suppleanter 
Peter Hemlin, (M), Bollebygd kommun, omval 
Christina Johansson, (M), Arboga kommun, omval 
Hanne Lindqvist, (M), Kalmar kommun, omval 
Anders Johansson, (C), Mönsterås kommun, omval 
Gusten Mårtensson, (C) Älmhults kommun, nyval 
Peter Kärnström (S), Sandvikens kommun, omval 
Hans Lindberg, (S), Umeå kommun, omval 
Ann-Marie Johansson, (S), Region Jämtland Härjedalen, omval 
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Catharina Fredriksson (S), Oxelösund kommun, omval 
Andreas Svahn, (S), Region Örebro län, omval 
Lill Jansson, (L), Lerums kommun, omval 
Teddy Nilsson, (SD), Svalöfs kommun, omval 
Martin Kirchberg, (SD), Torsås kommun, omval 
Anna Lipinska, (KD), Värmdö kommun, omval 
Jeanette Wäppling, (V), Gällivare kommun, omval 
 
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 

ordinarie ledamot 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 i föreningen 
 
Anders Ceder (S) 
Region Örebro län 
Ordförande  

Martina Mossberg (M)  
Haninge kommun 
Vice ordförande  

Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 

Lars Nyström (SD) 
Skurup kommun 

 
Gertowe Törnros (V) 
Degerfors kommun 
 
Håkan Stålbert (KD) 
Örebro kommun 

 
Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
 
Roger Persson (MP) 
Gävle kommun 
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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 2022-02-24.  
 
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, omval 
Roger Persson, (MP), Gävle kommun, omval 
Kerstin Sjöström, (C), Nordmalings kommun, omval 
Håkan Stålbert, (KD), Örebro kommun, omval 
Gertowe Thörnros, (V), Degerfors kommun, omval 
 
Ordförande: Anders Ceder, omval 
Vice ordförande: Martina Mossberg, omval 
 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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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 revisionsutskottet i 
styrelsen.  
 
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  
 

Pierre Sjöström, (S) 
Staffanstorps kommun 
 

Ewa-May Karlsson, (C) 
Region Västerbotten 
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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 
Mats Filipsson, omval 
Catrina Ingelstam, omval 
Lars Heikensten, omval 
Anette Henriksson, omval 
Erik Langby, 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 Waldenström, omval 
Maria Viimne, omval 
 
Suppleant 

- 
 
Ordförande: Ulf Bengtsson, omval 
Vice ordförande: Malin Waldenström, omval 
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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 2022-02-24. 
 
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 2022 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 2022 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 
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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 2022-02-24. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar 
 
att uppdra till föreningens styrelse att besluta om plats för 2023 års stämma. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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Medlemsinsatser – insatsbelopp för nya medlemmar 
2022 
 
Bakgrund 
Vid inträde i Kommuninvest Ekonomisk förening ska den nya medlemmen kontant 
betala ett insatsbelopp till föreningen. Stadgarna anger förutsättningarna för 
insatsbeloppets storlek och beräkning.  
Insatsbelopp per invånare 
I stadgarna och Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad som beslutades 2020 
avseende insatsbelopp anges att samtliga nya medlemmar år 2022 ska erlägga ett 
insatsbelopp på 1100 kronor per invånare. Detta belopp är det stadgereglerade 
insatsbelopp som tas ut av nya medlemmar år 2022. 
 
Insatsbelopp för kommuner med upp till 90 000 invånare 
För år 2022 tillämpar föreningen för kommuner med upp till 90 000 invånare stadgarnas 
metod för beräkning av insatsen. Aktuellt innevånarantal – utan intervallgruppering - 
upp till 90 000 multipliceras med 1000 kronor för år 2022. 
 
Insatsbelopp för kommuner med över 90 000 invånare  
Föreningens nuvarande stadgar ger möjlighet att reducera insatsbeloppet för kommuner 
vars befolkning överstiger 90 000 invånare. Tidigare har grundbeloppet per invånare 
reducerats enligt modellen:  
 
 100 procent av grundbeloppet på invånarantal upp till 90 000,  
 80 procent av grundbeloppet på invånarantal mellan 90 001 - 200 000, 
 60 procent av grundbeloppet på invånarantal från 200 001. 

 
Invånarantalet från senaste årsskiftet före medlemsansökan används i beräkningarna.  
 
Har SCB inte hunnit publicerat officiell statistik om invånarantalet vid inträdesårets 
början och denna uppgift inte kan inväntas, används antal invånare från föregående 
årsskifte vid beräkning av grundbeloppet vid inträdet.  
 
För år 2022 föreslås att för kommuner med fler än 90 000 invånare tillämpa oförändrad 
modell för reducering av grundbelopp för beräkning av insatsbelopp. Samma procenttal 
används även vid reduceringar i de övriga delar som anges i stadgarnas avsnitt 5.9. 
 

2022-03-14 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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 Svenska kommuner och regioner i samverkan 
 

Insatsbelopp för Regioner 
Enligt stadgarna ska insatsbeloppet per invånare för region vara en femtedel av 
grundbeloppet för kommuner. I stadgarna anges att regionerna 2022 får ett enhetligt 
insatsbelopp om 220 kronor per invånare 2022. 
 
Stadgarnas avsnitt 5.9 medger att styrelsen kan besluta om reduceringar av 
grundbeloppet för invånarantal som överstiger 200 000 i en region. 
 
I likhet med tidigare år föreslås att styrelsen avstår från att införa någon sådan 
reducering av insatsbelopp för regioner. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2022-02-24. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar  
 
att insatsbeloppet ska vara 1100 kronor per invånare vid inträde för en primärkommun 
2022,  
 
att för primärkommuner med upp till 90 000 invånare beräkna insatsen utan reducering 
av insatsbelopp, 
 
att för primärkommuner med en befolkning på 90 001 eller högre, tillämpa oförändrad 
modell för reducering av grundbelopp för beräkning av insatsbelopp: 
 
Invånarantal upp till  Insatsbelopp och reducering, kr 

< 90 000 Invånare * 1000 kr (100 %) 
90 001 - 200 000 Invånare * 800 kr (  80 %) 

200 001< Invånare * 600 kr (  60 %) 
 
att insatsbeloppet ska vara 220 kronor per invånare vid inträde för en region 2022, 
 
att tillsvidare inte reducera insatsbelopp för regioner med fler än 200 000 invånare, 
 
att insatsbeloppen enligt detta beslut ska tillämpas på intresseanmälningar som 
inkommer under 2022, samt 
 
att invånarantalet vid beräkning av grundbelopp då inträdesårets befolkningstal ännu ej 
publicerats och inte kan inväntas, får beräknas med hjälp av föregående års befolknings-
uppgift. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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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 2021-04-15 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 8 975 000 000 kronor. 
 
Föreningsstyrelsen har behandlat ärendet 2022-02-24.  
 
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 

2022-03-14 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 70    KS.2022.0128 

Direktiv till ombud inför årsstämma för Kommuninvest 2022  

Ärendebeskrivning  
Kommuninvest har kallat till föreningsstämma den 31 mars 2022 i Göteborg. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud vid Kommuninvests stämma 
 Inbjudan - Kommuninvest Föreningsstämma 31 mars 2022 
 Årsredovisning för Kommuninvest 2021 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har medverkat vid medlemsrådsmöte inför stämman där 
kommande stämmoärenden har diskuterats. Presenterat underlag vid medlemsråden 
följer tidigare beslut om bland annat kapitaluppbyggnad och hantering av riskskatt. 

Kommunledningskontoret har inget att erinra mot utsänd årsredovisning för 2021 
men föreslår att beslut i ärendet delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott då 
stämmohandlingarna inte skickats ut i tid för kommunstyrelsens sammanträde. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta uppdra 
till kommunens ombud ekonomichef Tomas Nilsson att rösta i enlighet med utsända 
stämmohandlingar och förslag till beslut efter avstämning av stämmohandlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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2022-03-03 
Cecilia Erlandsson Kommunstyrelsens arbetsutskott  
+4641362268  
cecilia.erlandsson@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 
2023-2027 

Ärendebeskrivning 
I november 2021 antog kommunstyrelsen Eslövs kommuns operativa 
lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026. Inför budget 2023 har uppföljning och 
revidering gjorts och förslag till en ny operativ lokalförsörjningsplan för åren 2023-
2026 har tagits fram för att klarlägga kommunens kommande behov av 
lokalförändringar. 

Beslutsunderlag 
Förslag remissversion av operativ lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 med 
bilagda tidplaner för investeringar respektive inhyrningar 
Barn- och familjenämndens beslut 2022-02-16 § 25 Yttrande över underlag för 
lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-02-09, § 21 Lokalförsörjningsplan 2023 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2022-02-14, § 21, 
Lokalförsörjningsplan 2023 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-02-16 § 16, Inriktningsbeslut för nytt vård- 
och omsorgsboende med inriktning på demens 

Beredning 
Förslag till remissversion av operativ lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 har 
tagits fram, enligt den övergripande lokalförsörjningsprocessen som beslutats i 
tidigare lokalförsörjningsplaner. Utifrån denna plan har Serviceförvaltningen tagit 
fram ett budgetunderlag för både investeringar och inhyrningar. Detta underlag 
bifogas denna tjänsteskrivelse som information. När remisstiden gått ut kommer 
revideringar göras utifrån inkomna remissvar och därefter lämnas planen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen, som underlag till budgetarbetet 
för 2023. När budgeten för 2023 är beslutad kommer planen än en gång justeras och 
beslutas därefter av kommunstyrelsen i december 2022. 
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Förslag till beslut 
- Remissversionen av Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan för åren 

2023-2027 skickas till samtliga nämnder på remiss. Yttrande ska vara inkomna till 
Kommunledningskontoret senast den 9 maj 2022. 

- Beslutet justeras omedelbart.  

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Chef tillväxtavdelningen, 
 Kommunledningskontoret 
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INLEDNING 
Tillväxten i Eslövs kommun ställer krav på en långsiktig planering för att behålla och hållbart 
utveckla kommunal service för bland annat äldreboenden, bostäder med särskild service, 
förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhållning behövs för att kunna finansiera, 
utveckla och leverera lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på förändrad service 
i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad. Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan 
2023-2027 redogör för kommunens lokalbehov och anger inriktning för investeringar i 
verksamhetslokaler under en femårsperiod. Planen visar invånare, förtroendevalda och 
kommunala verksamheter vilka projekt som ingår i den långsiktiga planeringen. 
Lokalförsörjningsplanen beslutas av Kommunstyrelsen. 

Eslövs kommun har ett stort eget fastighetsinnehav med byggnader med stor variation och ett 
stort behov av nya verksamhetslokaler. I arbetet med såväl förvaltning av befintliga lokaler som 
vid framtagande av nya verksamhetslokaler finns många frågor att beakta. I denna 
lokalförsörjningsplan ingår även inhyrda lokaler där frågorna utifrån verksamhetens behov är de 
samma, men där frågan om lokal hanteras via hyresavtal med externa fastighetsägare. Behovet 
av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse behovet av 
lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för outnyttjade 
lokaler. 

Information i remissversionen:  

Detta är en remissversion av den operativa lokalförsörjningsplanen 2023-2027, upprättad i 
mars 2022. När remissvaren inkommit kommer denna plan att revideras för att utgöra ett 
underlag för budget 2023. När budget är beviljad kommer lokalförsörjningsplanen att anpassas 
utifrån beviljad budget och beslutas av kommunstyrelsen i december. I denna remissversion 
finns text med som inte kommer finnas med i det slutgiltiga förslaget till lokalförsörjningsplan 
2023-2027. Texten är kursiv och skriven i en egen ruta. 

Syfte med en operativ lokalförsörjningsplan 

Årligen upprättas i Eslövs kommun en operativ lokalförsörjningsplan, vilken är ett 
kommunövergripande styrdokument för lokalförsörjningen i kommunen. 

Planen är långsiktig men ett levande dokument som revideras årligen. Den är också en 
gemensam planeringsförutsättning för kommunens olika nämnder och verksamheter som arbetar 
med lokalförsörjning. Lokalförsörjningsplanen ska visa vad och var kommunen ska bygga 
och/eller utveckla sina lokaler. 

Planen ska visa var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov av större 
renoveringar och ombyggnader samt vilka lokaler som inte längre kommer till användning. 
Planen ska även redovisa vilka projekt som pågår och tidplaner för dessa. Målsättningen är att 
genom denna plan kunna optimera kommunens lokaler och tidigt kunna förutse både vakanser 
och behov av nya lokaler. 

Planen ska även titta på den långsiktiga planeringen och då utgå ifrån befintliga lokaler och 
uppskattat framtida behov av verksamhetslokaler utifrån befolkningsprognos och översiktlig 
planering. Den långsiktiga planeringen är viktig som underlag för framtagning av detaljplaner, 
strategiska markinköp och för att identifiera eventuellt behov av lokaler under begränsad tid. 

Lokalförsörjningsplanen tas fram under våren och skickas därefter ut på remiss till alla 
förvaltningar inom kommunen. I samband med detta tar Serviceförvaltningen fram ett förslag på 
budgetunderlag utifrån de lokalförändringar som redovisas i denna plan till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Planen revideras utifrån given budget. 
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Lokalförsörjningsprocess 

 

Bilden ovan visar kommunens arbete med lokalförsörjning och budget. Kommunstyrelsen 
ansvarar för processen utifrån underlag från servicenämnden och berörda förvaltningar fram tills 
budget för enskilda projekt beviljats. Därefter övergår ansvaret för projekten till servicenämnden 
som driver dem i samverkan med berörd verksamhet och kommunstyrelsen. 

Tidplan för framtagande av den operativ 
lokalförsörjningsplan 

September- december: 
- Kommunledningskontoret tar fram befolkningsprognos för planperioden 
- Förvaltningarna identifierar de lokalförändringar de önskar ska ingå i kommande 
lokalförsörjningsplan 

December: 
- Underlag från Serviceförvaltningen/-nämnden utifrån befintliga fastigheter och projekt 
samordnas med förvaltningarnas/nämndernas lokalbehov 

December–februari: 
- Kommunledningskontoret, med stöd av lokalgruppen, arbetar in förvaltningarnas 
underlag i lokalförsörjningsplanen 

- Budgetunderlag tas fram av Serviceförvaltningen med stöd av verksamheterna och 
Kommunledningskontoret 

- Förslag till lokalförsörjningsplan bereds av styrgruppen 
- Styrgruppen för lokalfrågor återrapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott under 
beredningen av ärendet 

Mars: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till lokalförsörjningsplan på 
remiss till nämnderna budgetunderlag från SeF biläggs för kännedom 

April/maj: 
- Nämnderna svarar på remissen från kommunstyrelsens arbetsutskott. Revidering av 
lokalförsörjningsplan efter remiss, även serviceförvaltningens budgetunderlag revideras. 
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Maj: 
- Lokalförsörjningsplanen tas med i budgetprocessen 

Juni: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att reviderad lokalförsörjningsplan ska ligga 
som underlag för budgetarbetet  

- Budgetramar ges 

November: 
- Budget beslutas 

December: 
- Operativ lokalförsörjningsplan beslutas 

Underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen 
- Verksamheterna svarar för att ta fram sina lokalbehov och analysera hur väl 
byggnaderna fungerar mot den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Lokalbehoven 
bygger på kommunens övergripande strategiska dokument som befolkningsprognos, 
översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram med mera 

- Serviceförvaltningen svarar för att rapportera in teknisk status på de lokaler som de 
förvaltar. Detta underlag ligger till grund för den framtida planeringen. 

- Serviceförvaltningen svarar för sammanställning av inhyrda lokaler med uppgift om när 
hyresavtalen är möjliga att sägas upp eller omförhandlas 

- Serviceförvaltningen svarar för sammanställning av pågående investeringsprojekt med 
tidplan och uppföljning av ekonomi 

- Serviceförvaltningen svarar för att ta fram kostnader för inhyrningar, investeringar samt 
driftspåverkan 

Sammanställning av underlag till den operativa 
lokalförsörjningsplanen 

Denna lokalförsörjningsplan bygger på underlag enligt ovan. Utifrån dessa underlag har 
verksamheterna tillsammans med Serviceförvaltningen samordnat byggnadernas behov av 
åtgärder med verksamhetsanpassningar. I de fall åtgärderna ryms inom Serviceförvaltningens 
drift och underhåll tas projekten inte med i denna lokalförsörjningsplan. De åtgärder som 
behöver utredas vidare eller har gett anledning till ändrad budget har tagits med till denna 
lokalförsörjningsplan. För nya projekt görs en basutredning som identifierar projektet utifrån 
kostnad, omfattning och tid. Även för vissa pågående projekt har en basutredning gjorts för att 
samla tagna beslut. 

Avgränsningar för den operativa lokalförsörjningsplanen 

Lokalförsörjningsplanen innehåller: 
- Bebyggda kommunala fastigheter för kommunens verksamhet och extern uthyrning 
- Lokaler som hyrs in från externa fastighetsägare för kommunens verksamhet 
- Framtida behov av mark och lokaler 
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Följande lokaler ingår inte i denna operativa lokalförsörjningsplan: 
- Bostäder med tre månaders uppsägning eller mindre, dessa frågor hanteras av Vård och 
Omsorg 

- Byggnader på Eslövs flygplats, dessa byggnader hanteras av tillväxtavdelningen på 
Kommunledningskontoret som beställer förvaltning genom uppdragsavtal med 
Serviceförvaltningen. 

- Äldre byggnader som ingår i kommunens markreserv och som inte är rationella att 
använda i kommunal verksamhet, dessa byggnader hanteras av tillväxtavdelningen på 
Kommunledningskontoret 

Uppföljning av den operativa lokalförsörjningsplanen 

I samband med vårprognos, delårsrapport samt bokslut rapporterar servicenämnden till 
kommunstyrelsen resultatet av lokalförsörjningsplanen. Finns avsteg från 
lokalförsörjningsplanen ska effekter för verksamheten bifogas. 

Förändrat lokalbehov under året 

Skulle behov av lokalförändring som inte finns med i lokalförsörjningsplanen uppstå under året 
ska frågan tas till den kommunövergripande lokalgruppen som bereder frågan till styrgruppen 
för lokalfrågor. Processerna för inhyrning och investering ska följas så långt det är möjligt. I 
princip ska förankring och beslut göras enligt den övergripande lokalanskaffningsprocessen. 
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BEFOLKNINGSPROGNOS 
Information i remissversionen: 

Underlaget till lokalförsörjningsplan 2023 bygger på befolkningsstatistiken från 2021. Ny 
statistik kommer att beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 mars. Den nya 
befolkningsstatistiken kommer skickas ut till alla förvaltningar och bör beaktas i remissvaren.  
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KOMMUNENS FASTIGHETSBESTÅND 

Befintligt bestånd av verksamhetslokaler 

Eslövs kommun äger, förvaltar och hyr ut fastigheter, samt i vissa fall, hyr in lokaler för 
kommunala verksamheters behov. I januari 2022 uppgick kommunens totala bruksareor till cirka 
250 000 kvadratmeter (kvm), varav cirka 75 procent var kommunägda. Barn- och 
familjenämnden är den största lokalanvändaren och utnyttjar cirka 50 procent av lokalbeståndet. 
Därefter kommer vård- och omsorgsnämnden med knappt 20 procent av det totala 
lokalbeståndet. 

Fastighetskategorier 
Här redovisas hur kommunens lokaler fördelas mellan de olika verksamheterna i kommunen. 
Tabellen nedan visar fördelningen av ytor mellan verksamheterna i kommunens ägda lokaler. 

 

 

 

 

Tabellen nedan visar fördelningen av ytor mellan verksamheterna i kommunens inhyrda lokaler. 
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VÅRD OCH OMSORG 
Vård och omsorgs lokaler är till största delen inhyrda från det kommunala bostadsbolaget, 
Eslövs Bostads AB, Ebo, men lokaler hyrs även in från externa fastighetsägare. Administrativa 
lokaler finns även i kommunens egna fastigheter. Inhyrning av lokaler för kommunens 
verksamheter sköts av servicenämnden, vid nya eller förlängda hyresavtal mer än fem år ska 
kommunstyrelsen godkänna hyresavtalen. En total genomsyn av Vård och Omsorgs lokaler finns 
i ”Plan för lokalförsörjning 2023–2027 för Vård och Omsorg, ärende VoO.2022.0010. 

Äldreomsorgen bedriver sin verksamhet i vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden, 
biståndsbedömt trygghetsboende samt lokaler för dagverksamhet. I förvaltningens prognos finns 
ett stort behov av kapacitetsökning för boende men även för lokaler för dagverksamhet. För att 
möta detta behov har arbetet med ett nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demens 
startat. Hemvårdens personal finns i lokaler på flera platser i kommunen. 

Funktionsnedsättning hyr in lokaler för gruppboenden, serviceboenden, daglig verksamhet och 
socialpsykiatri. 

Socialtjänst över 18 år hyr in lokaler för öppen verksamhet och blockförhyrning av bostäder. 

Inom Vård och Omsorg finns även lokaler för administration i Stadshuset och mötesplats på 
Karidal. 

Alla Vård och Omsorgs lokaler nedan är externt inhyrda om inget annat anges. 

Lokalförändringar 2023  

Vård- och omsorgsboende 

Inventering av befintliga lokaler är gjord i samband med basutredning för demensboendet. 
Förslag på förbättringar är identifierade och tas med vid omförhandling av hyresavtal av 
respektive hyreskontrakt. 
• Trollsjögården 
• Kärråkra  
Ölycke 

• Solhällan 
• Gjutaregården 
• Bergagården 

Information i remissversionen: 

Projekten ovan kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 då de åtgärder som 
planeras främst anses vara underhållsarbete. I ett längre perspektiv ingår dessa boende i 
utredningen kring ett nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende. 

 

LSS-boende 2  

Inhyrning av nytt LSS-boende för att klara kapacitetsökning och ersättning av 
befintliga boenden, basutredningen avslutad. Denna inhyrning kommer även vara 
underlag för kommande LSS-boende. LSS-boende 3 kommer att behöva upphandlas 
inom kort. Vård och Omsorgsnämnden önskar att detta projekt prioriteras utifrån att 
behovet är stort.  
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Lapplandsvägen 11 A, modernisering av barnboende 

Behovet av ombyggnad och renovering av barnboendet på Lapplandsvägen 11A 
grundar sig på barnens fysiska behov vilka är omfattande och att boendeformen på 
Lapplandsvägen 11A inte är anpassat utifrån detta.  

Tidigare föreslagen omflyttning från Lapplandsvägen 11A till Göingevägen är inte 
längre aktuell då behovet av platser har minskat och då de åtgärder som behövs är 
möjliga att göra i befintliga lokaler.  

 

Göingevägen 22 

Behovet av ombyggnad och total renovering av Göingevägen 22 grundar sig på 
barnens/ungdomarnas kognitiva och fysiska behov, personalens arbetsmiljö och 
brandkrav på lokalen.  

 

Daglig verksamhet, Kugghjulet 

Daglig verksamhet, Kugghjulet behöver nya lokaler. Idag finns verksamheten på en 
ned stängd avdelning med 8 lägenheter på Trollsjögården. Dessa lokaler är väl 
lämpade för verksamheten men behöver ersättas då lokalerna behöver återgå till 
boende.  

 

Daglig verksamhet vid ridhuset 

Verksamheten har framfört behov av en ny paviljong som ersätter befintlig lokal 
med stort underhållsbehov. Utredning pågår för att klargöra om det är möjligt att 
använda förskolepaviljong med tillfälligt bygglov som ska rivas. 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer troligen inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023. Arbetet pågår med att 
lösa lokalbehovet med att placera före detta förskole paviljonger från förskolan Pegasus vid 
ridhuset. 

 

Daglig verksamhet, Skåneledsgruppen 

Verksamheten eftersöker en vinterverkstad.  

Information i remissversionen: 

Projektet kommer troligen inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023. Då verksamheten 
behöver lokalen under 2022 och hyreskostnaden finns med i budget 2022.  
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Utredningsprojekt till LFP 2024  

Nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende 

En basutredning för ett nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende pågår. 
Vård och omsorgsnämnden har, 2022-02-16 tagit följande inriktningsbeslut för det fortsatta 
arbetet. 

 Nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende med 80 boendeplatser till år 2027 och 
förberedelser för utökning med ytterligare 40 boendeplatser. 
 

 Arbeta utifrån att byggnaden ska innehålla ett vård- och omsorgsboende med inriktning 
mot demensboende inklusive gemensamma utrymmen, lokaler för administration, 
storkök mm samt kompletterande verksamheter så som avlastningsplatser, 
dagverksamhet, växelvård, mötesplats typ Karidal.  

 Vid lokalisering av ett nytt vård- och omsorgsboende ska följande förutsättningar 
beaktas. 
- Placering i centralorten 

- Byggnaden behöver inte ligga centralt men ha goda allmänna kommunikationer.  
- Byggnaden kan uppföras i flera plan utifrån verksamhetens behov. 
 

I projektet ingår även ett utredningsuppdrag för att säkerställa de befintliga 
fastigheternas hållbarhet på långsikt, detta behöver Vård och Omsorg som underlag 
för sin fortsatta planering. Servicenämnden kommer, tillsammans med berörda 
fastighetsägare och Vård och Omsorg upprätta en långsiktig hållbarhetsanalys för de 
befintliga inhyrda vård och omsorgsboendena som belyser behovet av renoveringar 
mm i befintliga boende. 

Information i remissversionen  

För att klara den mycket snäva tidplanen för projektet pågår ett aktivt arbete på flera 
förvaltningar i kommunen, detta medför att projektet kan komma att revideras innan planen går 
till antagande i december. 

 

Nya lokaler för hjälpmedelsförråd 

Verksamheten har framfört en önskan om att komma närmare lokalerna på 
Kvarngatan 7. 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer ingå i utredning kring Hemvårdens lokaler, Kvarngatan och inte finnas med 
som eget projekt 2023. 

 

Nytt psykiatriboende  

Verksamheten planerar att lämna Vålarödsvägen samt minska antalet externa 
placeringar. Utredning av lämpliga lokaler kommer att ske och en basutredning 
göras. 

 

LSS-bostäder 

För LSS-boendena Järnvägsgatan, Kvarngatan 10 B, Kvarngatan 10 G, Kvarngatan 
14 har verksamheten sammanställt sina behov i en basutredning. Under 2023 utreds 
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dessa boende tillsammans med fastighetsägarna utifrån behov av underhåll och 
upprättad basutredning för att klargöra vilket underhåll och vilka 
verksamhetsförändringar som bör göras. I utredningsarbetet ska även frågan om 
brandsäkerhet beaktas. Eventuella verksamhetsförändringar som medför utökad 
hyra tas med i budget och lokalförsörjningsplan 2024. 
Enligt basutredningarna bedöms det inte finnas behov av ersättningslokaler för 
ombyggnadsarbetena ovan, frågan beaktas i lokalförsörjningsplan 2024. 

Information i remissversionen: 

Underhållsåtgärder på LSS-boende på Bjärevägen är av Eslövs bostads AB planerade att 
utföras under 2022 och kommer därmed inte vara med i lokalförsörjningsplan 2023. Skulle 
verksamhetsanpassning som medför hyresökning uppkomma tas dessa till budget 2024. 
 

Hemvårdens lokaler Kvarngatan 7, kommunal byggnad 

Både hemvård-, hälso- och sjukvårdsorganisationen växer vilket innebär att lokalerna nu är 
underdimensionerade. Förutsättningen för det fortsatta arbetet är att legitimerad personal ska 
fortsätta vara samlokaliserad. Förutom Kvarngatan 7 kommer följande lokaler för hemvården att 
ingå i basutredningen: 

 Vårlöken, område Väster 
 Poliskroken, ny lokal 2021 område Norr 
 Kvarngatan 7, område Ytter, Söder & Öster 
 Ytter pausar i Stehag, Löberöd & Marieholm  
 Hjälpmedelsförrådet ligger i utkanten av Eslöv. Bättre logistiska förutsättningar behövs 
och behovet kommer utredas i samband med basutredning för Kvarngatan.  
 

Öppenvårdsbehandlingen på Ystadsvägen 

Behov av nya lokaler tas till kommande lokalförsörjningsplan.  

Information i remissversionen: 

Befintlig lokal behöver utökas, budget kommer äskas under 2022. 

 

Beredskapslager 

Utredning av ett framtida beredskapslager ska göras, i denna utredning ska även kommunens 
övriga behov av lagerlokaler ingå.  
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Kv. Köpmannen, Stensson 

Utredning av blockföringen av 18 lägenheter i Kv Köpmannen, utifrån eventuell 
uppsägning och utförda anpassningar. 
  

303 ( 858 )



ESLÖVS KOMMUNS OPERATIVA LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR ÅREN 2023–2027 
Remissversion 2022-03-09 

17 (39) 

 

 

BARN OCH UTBILDNING 

Barn och familjenämnden 

Barn och familjenämnden bedriver sin verksamhet till största delen i kommunens egna lokaler. 
Verksamhetens lokalbehov består av förskolor, skolor och administrativa lokaler. Ett detaljerat 
underlag som visar verksamhetens behov av lokalförändringar och planerat behov av utökning 
av lokalytor är framtaget av förvaltningen, se ärende BoF.2022.0007. I detta underlag finns en 
bedömning ortsvis för förskola och grundskola. 

Befolkningsprognosen visar en fortsatt stark utveckling av invånarantalet i Eslövs kommun. 
Under år 2021 har antalet barn (0-18 år) ökat mer än prognosticerat för året. Framförallt är det 
barn under ett 1 år som märkbart överskridit sin prognos. Detta är en anledning till att 
kommunen bör prioritera utbyggnadstakten av förskoleplatser då många av dessa barn snart 
kommer söka sig till någon av våra förskolor. Det finns fortfarande en viss trängsel i förskolorna 
i Eslövs tätort som behöver byggas bort enligt antagen lokalförsörjningsplan.  

Det behövs mark- och planberedskap för förskola, eftersom behov av platser kan uppstå mycket 
snabbt, och för grundskola, eftersom en ny skola kräver stora sammanhängande ytor som är 
svårt att åstadkomma sent i planeringsprocesserna, se kapitlet mark för kommunens 
verksamheter nedan. 

Information i remissversionen: 

Barn och familjenämnden har i sitt underlag till denna lokalförsörjningsplan framfört att i samband med att 
skolornas och förskolornas lokaler byggs eller byggs om ska det finnas utrymme för avkoppling och återhämtning 
för anställda. För att förhindra olika slags smittor ska det finnas tillgång till basal hygien i form av möjlighet till 
handtvättning. Det ska även finnas en optimal tillgång till dricksvatten. Denna fråga kommer tas vidare i Barn 
och Familjenämndens lokalprogram.  

Lokalförändringar 2023 

Fridebo förskola 
 

Förskolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. I samband med omförhandling av 
hyresavtalet ska pedagogisk anpassning av lokalerna göras. Projektet samordnas med 
Fridasroskolan. För att tillgodose behovet av ersättningslokaler bör byggnadsarbetena i detta 
projekt starta då ombyggnad av Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 2025. Beslutade 
investeringsmedel i budget 2021 avser utredningar 

Ebo planerar ett större underhållsprojekt på Gårdsåkra, detta kommer att samordnas med 
skolprojektet. 

Information i remissversionen: 

Projektplanering pågår tillsammans med fastighetsägaren, förtydligande av projektet och uppdatering av 
tidplanen kommer ske under remisstiden 
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Inhyrd förskola väster 

Inhyrning av förskola på väster enligt kommunstyrelsens beslut Ks. 2019.0301. 

Vid prioritering inför budget 2021 senarelades detta projekt utifrån det behov som var känt då. 
Idag ser kommunen att behovet av nya förskoleplatser är betydligt större utifrån både prognos 
och utfall. Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta, 105 eller 140 platser. Den totala ytan 
beräknas till ca 1 400 kvm BTA för en förskola med sex avdelningar i två plan och 1 800 kvm 
BTA för en förskola med åtta avdelningar i två plan utifrån konceptförskolorna som SKR har 
tagit fram. Då behovet av nya förskoleplatser är stort i Eslövs stad måste detta projekt 
prioriteras. Se även förskola Väster/Centrum nedan.  

Information i remissversionen: 

Upphandlingsutredning pågår på Serviceförvaltningen, förtydligande av projekt och uppdatering av tidplanen 
kommer ske under remisstiden 

 

Förskola Marieholm 

Detta är en planerad ny förskola med 70 platser, norr om järnvägen i Marieholm. Detaljplanen är 
antagen. Projektet avvaktar behov av nya förskoleplatser. Innan projektet startar kontrolleras 
skick och standard på övriga förskolor i Marieholm.  

 

Vitsippans förskola, tidigare kallad Nya Skogsgläntan 

Ny förskola invid Skogsgläntans förskola med åtta avdelningar, 140 platser. Förskolan är både 
en kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogsgläntans förskola som har tidsbegränsat 
bygglov. Den nya byggnaden är avropad från SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Den totala 
ytan beräknas till 1850 kvm. Ersättningslokaler gamla Skogsgläntan, se nedan 

Information i remissversionen: 

Tidplanen är senarelagd på grund av att detaljplanen är överklagad, ny tidplan upprättas när detaljplanen vunnit 
laga kraft. 
 

Blåsippans förskola tidigare kallad Stehag Söder 

Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, med sex avdelningar, 105 
platser. Den totala ytan beräknas till 1337 kvm. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och 
Trollhassels förskolor och möta behovet av fler förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via 
SKR:s ramavtal för förskolelokaler. 

 

Förskolan Trollhasseln 

Det tillfälliga bygglovet för förskolan Trollhasseln kommer att förlängas så att barnen kan gå 
kvar på denna förskola tills Blåsippans förskola färdigställts. Byggnaden kommer att avvecklas 
när verksamheten flyttat in i Blåsippans förskola. Skulle behov av lokalen finnas när den blir 
ledig, fram tills det tillfälliga bygglovet går ut, tas detta med till lokalförsörjningsplan 2024.  
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Häggebo förskola Flyinge 

Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lekyta. Tillbyggnaden 
ska ersätta Pegasus förskola som har tidsbegränsat bygglov. 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 då det planeras att färdigställas 
under 2022. 

 

Förskola Örtofta/Väggarp 

Planerad nybyggnad av förskola med fyra avdelningar, 70 platser. Förskolan är tänkt att ersätta 
Sockertoppens förskola vid idrottsplatsen i Örtofta. Ett exploateringsprojekt med ca 80–100 
bostäder pågår i Väggarp. I detta arbete ingår även markförhandling för en ny permanent 
förskola. Basutredning för projektet är påbörjad men avvaktar markförhandlingar och 
detaljplanearbete. Ny avstämning görs vid LFP 2024–2028. 

 

Sockertoppens förskola 

Denna förskola är uppförd som en tillfällig förskola med inhyrda moduler, den fungerar bra för 
verksamheten och antalet platser motsvarar behovet. Då det ännu inte finns någon klar tidplan 
för en permanent förskola i Örtofta/Väggar kommer servicenämnden förlänga bygglovet och 
göra en översyn för att avgöra om det kan var ekonomiskt försvarbart att köpa de förhyrda 
paviljongerna utifrån energikrav och möjlighet att flytta till annan plats. 
 

Violens förskola tidigare kallad Nya Norrebo 

Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser. Den totala ytan beräknas till 1250 
kvm. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Gamla Norrebo förskola 
planeras att rivas då den nya byggnaden är klar men kan eventuellt behövas som tillfällig lokal. 
En del av gamla Norrebo förskola revs 2020 för att ge plats åt den nya förskolan. Kostnad för 
rivning av resterande gamla Norrebo förskola finns upptagen i driftsbudget för 2022. Innan 
gamla Norrebo förskola rivs ska avstämning ske mot det aktuella behovet av förskoleplatser. 

 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 då det planeras att färdigställas 
under 2022.  
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Ängabo förskola 

Ängabo förskola, nybyggnad eller tillbyggnad. Utredning utifrån detaljplan bör göras. 
Fastigheten ligger intill Husarängen där en större utredning kommer ske, se lokaler för Kultur 
och Fritid nedan. Denna förskola behöver hanteras inom fem till tio år. 

Information i remissversionen: 

Förskolan gränsar till Husarängen där en större utredning görs av kultur och fritidsnämnden. 
Nya beslut avvaktar denna utredning. 

 

Källebergskolan 
 

Källebergsskolan kommer användas som tillfälliga lokaler för eleverna på Sallerupskolan. För 
att Källebergsskolan ska fungera för de yngre eleverna behöver anpassning göras av utemiljön 
samt kök 

Framöver kommer även Västra skolan och Fridasroskolan behöva ersättningslokaler i samband 
med ombyggnadsarbete och då bör dessa lokaler fungera som tillfälliga lokaler även för dessa 
skolor. I ett ännu längre perspektiv bör både mark och lokaler tas med i arbetet med 
genomförande av den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv. 

 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 då det planeras att färdigställas 
under 2022 
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Teknikcentrum 

I budget 2021 finns medel avsatta för anpassning av lokalerna då byggnaden var tänkt att 
användas som tillfällig lokal i samband med ombyggnad av Sallerupskolan. Några anpassningar 
av lokalerna behöver inte göras för att fungera som ersättningslokaler för Sallerupskolan som 
kommer använda ca 2/3 av byggnaden till slöjd och lärararbetsplatser. I ett längre perspektiv bör 
både mark och lokaler tas med i arbetet med vid genomförande av den fördjupade 
översiktsplanen för Östra Eslöv. Detta projekt finns inte med i budget eller tidplan för 2022. 

Information i remissversionen: 
Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 
Den del av lokalen som inte används av BoU kommer att användas av GoV för magasinering av 
möbler mm i samband med ombyggnad av Carl-Engströmskolan hus C 
 

Västra skolan 
 

 
Västra skolan är byggd i början på förra seklet och är genomgripande renoverad i början på 90-
talet. Skolan är i behov både av en omfattande renovering och en modernisering. Detta gäller 
även utemiljön. Skolan har för närvarande 16 klasser men ska planeras för 14 (två parallell-
klasser i åk F-6). Barn och Utbildnings lokalprogram för grundskola åk F-6 med två paralleller 
är utgångspunkt. 
Paviljongen sydöst om huvudbyggnaden förutsätts fortsätta att disponeras av Västra skolan. En 
rad funktioner är eller kan vara gemensamma med Ekenässkolan. Under byggtiden behöver 
verksamheten bedrivas i ersättningslokaler. Källebergskolan är tänkt som en resurs för detta 
åtminstone för de äldre åldrarna. 

Ombyggnadsarbetena planeras starta hösten 2024 då tillfälliga lokaler kommer finnas 
tillgängliga på Källebergsskolan när Sallerupskolans elever flyttat tillbaka till sina nya lokaler. 
 

Information i remissversionen: 
Basutredning pågår, texten ovan kommer att redigeras under remisstiden. 
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Fridasroskolan 
 

Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna. 

Skolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Basutredning är påbörjad. För att tillgodose 
behovet av ersättningslokaler bör byggnadsarbetena i detta projekt, om möjligt, starta då 
ombyggnad av Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 2025.  

Ebo planerar större underhållsarbeten på Gårdsåkra vilka behöver samordnas med skolprojektet. 

Information i remissversionen: 

Projektplanering pågår tillsammans med fastighetsägaren, förtydligande av projektet och uppdatering av 
tidplanen kommer ske under remisstiden 

. 

Paviljonger Norrevångskolan 

På Norrevångskolan finns inhyrda paviljongerna, dessa kommer att avvecklas när verksamheten 
flyttat in i de tillbyggda lokalerna vilka planeras klara i januari 2023.  

 

Marieskolan 

Tillbyggnad av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av befintliga lokaler. 
Den totala tillbyggnaden blir knappt 1 400 kvm. 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 då det planeras att färdigställas 
under 2022. 
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Sallerupskolan 
 

Rivning av befintlig skola, nybyggnad av en treparallellig skola med ca 6 300 kvm och 
anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag. 

Ersättningslokaler under tiden den nya Sallerupskolan byggs kommer finnas både på 
Källebergsskolan och i paviljonger vid Sallerupskolan. Mellanstadiet flyttar till Källebergskolan 
och f–3 får kompletterande lokaler i paviljonger som placeras på delar av fotbollsplanen. 
 

Vasavångskolan tidigare kallad Nya Östra skolan 
 

Projektet avser renovering och anpassning av Gamla Bergaskolans lokaler genom byte av 
fasader, ombyggnad av östra delen av byggnaden samt rivning av aula. Basutredning är gjord för 
att samla tagna beslut. 

 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023, beräknas färdigställt sommaren 
2022. Entreprenören har i februari aviserat att detta projekt är försenat, eventuell påverkan på 
lokalförsörjningsplan 2023 förs in under remisstiden.  
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Stehagskolan 
 

Ombyggnad av Gyabo förskola till skollokaler. Byggnadsarbetena kan starta när förskolan flyttat 
till förskolan Blåsippan, tidigare kallad Stehag Söder. 

  

Information i remissversionen: 

En basutredning är påbörjad och den visar på en betydligt högre kostnad än budgeterat. 
Förslaget i basutredningen innebär en kapacitets- och kvalitetsökningar genom att nuvarande 
Gyabo förskola kommer få två större klassrum (vardera på 75 kvm) en fritidsavdelning, en 
studiehall samt en kombinerad hemkunskap och bildsal. I ett första skede kommer 
förskoleklassen flytta till de iordningställda lokalerna vilket skapar förutsättningar för skolan att 
kunna erbjuda fritidsverksamhet i egna lokaler för äldre årskurser. Det ger också 
förutsättningar fullt ut till komplementlokaler i form av grupprum. Detta gynnar framförallt de 
elever som behöver lugnare lärmiljöer. Lokalförändringen skapar också en kapacitetsökning på 
skolan, för att möta ett växande Stehags behov. En årskurs skulle kunna bli treparallellig, idag 
är samtliga årskurser tvåparallelliga på skolan. De större klassrummen på 75 kvm ger också 
förutsättningar att kunna ta emot enstaka fler elever än riktlinjen på 25 st i en klass, i 
kombination med god tillgång till komplementytor så att den större klassen kan delas upp i 
mindre grupper under skoldagen. Genom att investera i en hemkunskapssal kombinerad med 
bild skapas förutsättningar till god kvalité på undervisningen i dessa ämnen. Denna sal blir 
också en viktig resurs för alla fritidsverksamheter på skolan. Salen kommer också fungera som 
ett konferensutrymme för kollegiet.  

Utifrån ny beräknad projektbudget måste projektet avvakta budget för 2023, verksamheten är 
informerad. Ombyggnad av kök finns inte med i detta projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311 ( 858 )



ESLÖVS KOMMUNS OPERATIVA LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR ÅREN 2023–2027 
Remissversion 2022-03-09 

25 (39) 

 

 

Flyingeskolan 
 

Projektet kommer att etappindelas, basutredning är gjord för etapp ett. 

Etapp 1 

För att klara dagens behov av lokaler behöver två nya basutrymmen tillskapas. Detta sker genom 
att hemkunskapsundervisningen flyttas till Ölyckeskolan och ett vilande utrymme tas i bruk. 

För att få bättre förutsättningar för fritidshemmet att bedriva en bra och sammanhållen 
verksamhet, byter fritidshemslokalen vid idrottshallen plats med biblioteket vid matsalen. Det 
ger också förutsättningar att bygga ut diskinlämningen på en del av den nuvarande 
biblioteksytan. Diskinlämningen är idag underdimensionerad och fungerar mindre bra. I 
samband med detta behöver anpassningsåtgärder göras. Etapp 1 kommer medföra högre 
kostnader 2021 än vad som är fördelat i budget. Den förändrade fördelningen av budget mellan 
åren kommer att redovisas i kommande vårprognos. Den totala projektbudgeten ändras inte i 
samband med etapp 1. 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023, beräknas färdigställt 2022 

Etapp 2 

I etapp 2 planeras att skolan anpassas till två paralleller per årskurs, 350 elever. Befintligt 
lokalprogram för tvåparallellig skola åk f–6 används som utgångspunkt. Denna förändring 
behöver vara klar tidigast 2026, anpassning av tidplan görs mot pågående detaljplanearbete. 
Budget för etapp 2 justeras när basutredning för denna etapp är gjord. Frågan om att friköpa 
paviljongerna tas med i en inledande basutredning, hyresavtalet löper ut 2026-07-31. 

 

Tillfällig inhyrning väster, ersättningslokaler gamla Skogsgläntan 

För att tillgodose behovet av förskoleplatser då Skogsgläntan rivs kommer inhyrning av 
förskolelokaler på väster i Eslövs tätort göras. 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023, då inhyrning av 
ersättningslokaler planeras ske i Kv. Dannemannen under 2022 
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Iordningställande av ytor inom ”Idrottsparken” 
 

Idrottsparken är ett projekt som Barn och Utbildning fört fram då de kommer förlora ytan i öster, 
markerad med blått i kartan ovan, när den säljs. Projektet kommer ge ytan, markerad med rött, 
en skogskaraktär. Parallellt med detta investeringsprojekt kommer underhållsarbeten i form av 
upprustning av friidrottsytan öster om den röda ytan göras. Dessa ytor ligger inom det område 
som kallas Idrottsparken i den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv. Den fördjupade 
översiktsplanen föreslår att omvandlingsplanerna för området tas fram tillsammans med 
föreningar och verksamheter i området. Utifrån detta tas förslag på budget fram både utifrån 
direkta önskemål från Barn och Utbildning och åtgärder som ska tas fram tillsammans med 
föreningar med verksamhet inom området. 

Information i remissversionen:  

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023, beräknas färdigställt 2022 

Utredningsprojekt till LFP 2024 

Förskola Väster/Centrum 

Denna förskola behövs både för kapacitetsökning och för att ersätta ett antal platser som finns i 
mindre lämpliga lokaler. Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta. Den totala ytan 
beräknas till ca 1400 kvm BTA för en sex avdelningsförskola i två plan och 1800 kvm BTA för 
en åtta avdelningsförskola i två plan utifrån konceptförskolorna som SKR har tagit fram. Arbete 
med lokalisering av denna förskola är påbörjat men har avvaktat frågan om inhyrd förskola på 
väster 

Information i remissversionen:  

Lokaliseringsutredning pågår 

. 

Förskola Flyinge i samband med ny exploatering 

I Flyinge och Gårdstånga pågår flera exploateringsprojekt. För att säkerställa behovet av 
förskoleplatser planeras ett område för en ny förskola med möjlighet till sex avdelningar, 105 
platser ingå i en av detaljplanerna i Flyinge. Under 2022 kommer en basutredning inledas. 
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Östra Strö skola 
 

Barn och Utbildning har påtalat att byggnaden har dålig tillgänglighet och brist på 
komplementlokaler. Serviceförvaltningen har framfört behov av investeringar i all teknik. En 
basutredning kommer göras under 2022, 

Marieskolan 
 

Verksamheterna har framfört att översyn av kök, matsal och idrottslokaler bör göras utifrån både 
Serviceförvaltningens och Barn och Utbildnings behov, men även utifrån Kultur och Fritids 
möjlighet att samutnyttja lokalerna. 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023, då idrottslokalerna är 
åtgärdade genom ombyggnad av befintliga omklädningsrum och då kök och matsal ingår i 
köksutredningen som görs för alla storkök i kommunen. 
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Ölyckeskolan 

 

Skolan är byggd med små klassrum för endast 20 elever. Lokalerna för årskurs f-3 behöver 
anpassas för att fungera mer funktionellt för årskurser med större elevantal. Skolan har också ett 
stort underhållsbehov. Förutom lokalerna för f-3 ligger fokus på de administrativa delarna. Ett 
rum för personal från elevhälsan behöver tillskapas samt mer funktionell planlösning i 
personalrummet.  

Serviceförvaltningen utreder underhålls behov för Ölyckeskolan, främst utifrån föreslagna 
verksamhetsförändringarna men även utifrån underhållsbehovet av idrottshallen. 
Underhållsarbetet behöver samordnas med verksamhetsförändringarna. 

Information i remissversionen:  

Under 2022 planeras tillgänglighetsanpassning av idrottshallen. 

 

Kapacitetsökning grundskolan Eslövs tätort  

Utbyggnad av Sallerupskolan och Norrevångskolan f-6 skapar möjlighet till avveckling av 
paviljongerna som står vid respektive skola. Västra skolan kan då också anpassa elevantalet till 
endast två paralleller i samtliga årskurser. När Sallerupskolan och Norrevångskolan f-6 är uppe i 
sina fulla elevantal behöver vi ha en beredskap för vilken skola som därefter ska ta emot ett ökat 
elevantal i Eslövs tätort. År 2023 vill vi starta utredningen kring var nästa kapacitetsökning bör 
ske.  

Tillgången till idrottshallar på fd. Bergaområdet 

Utredning av kapacitet i idrottshallar utifrån att både Vasavång f-6 och Vasavång 7-9 förväntas 
växa och som en följd av det också behovet av idrottshallstider på Bergaområdet. I utredningen 
kommer även gymnasie-och vuxennämnden ingå då de förväntas ha ett ökat behov av 
idrottshallar och kultur och fritidsnämnden som ansvarar för uthyrning av hallarna utanför 
skoltid.  

Trygghet och säkerhet i våra skolor 

För att öka tryggheten i våra skolor kan lokalanpassningar göras. Det kan innebära att vi bygger 
bort platser där det naturligt uppstår sämre tillgång till vuxen personal eller där personal har 
sämre uppsyn över lokalerna. Det kan också innebära anpassning av lokalerna för att endast ta 
emot besökare vid en av entréerna eller att sätta upp trygghetskameror inomhus.  

Utemiljöer på våra skolor 

Flera skolor får nya utemiljöer i samband med att lokalerna byggs om. De skolor som inte står 
inför omfattande om- och nybyggnad har dock inte samma möjlighet att få investering i 
utemiljön. Utemiljön är en viktig del av skolans pedagogiska resurs och viktigt för barnens 
rekreationsmöjlighet och lek. Därför kommer en utredning göras för att se hur man kan ökad 
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likvärdighet av skolors utemiljöer utifrån denna kommer även en prioritering för kommande 
investeringsprojekt i utemiljöer göras. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningens lokalbehov i stort är väl tillgodosett, inte minst med tanke på 
den renovering och ombyggnad av Hus C (gamla Östra skolan) som ska göras. Utbildningar som 
bedrivs i lokalen Hyveln upplevs av elever ligga långt ifrån Carl Enströmgymnasiet och skulle i 
framtiden, om möjligt, kunna flyttas närmare Carl Engströmgymnasiet. Tillgång till 
idrottslokaler behöver utredas (se utredningsuppdrag som finns på barn och familjenämnden 
ovan). Även matsalen på Carl Engströmgymnasiets dimensionering behöver ses över så att 
antalet sittplatser i matsal motsvarar volymen elever. Dessa frågor tas med i kommande 
lokalförsörjningsplaner. 

Lokalförändringar 2023 

Carl Engström-skolan 
 

 

Skoltorget vid Carl Engström-skolan 

Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombyggnad av Östergatan. Projektet 
samordnas med Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan. 

 

Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan 

Projektet omfattar ändring av planlösning för verksamheten så att arbetsrum och skolsalar 
iordningställs, hiss installeras, byte av tak, fasadrenovering, ytskiktsrenovering och nya 
installationer. Projektet samordnas med Skoltorget vid Carl Engström-skolan. Ersättningslokaler 
löses inom skolans lokaler. 

Administrativa lokaler 

Arbetsmarknadsenheten sitter i dag på Brandstationen på Gröna torg, denna lösning är temporär. 

Deras långsiktiga lokalbehov hanteras inom den gemensamma lösningen för kommunens 
administrativa lokaler i Stadshuset och Rådhuset.  
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Våfflan 
 

Barn och Utbildning har framfört behov av att åtgärda arbetsmiljön. Innan några permanenta 
lösningar görs i byggnaden kommer kommunledningskontoret begära ett utredningsuppdrag av 
hela Trollsjöområdet utifrån ett bredare perspektiv.  
  

318 ( 858 )



ESLÖVS KOMMUNS OPERATIVA LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR ÅREN 2023–2027 
Remissversion 2022-03-09 

32 (39) 

 

 

KULTUR OCH FRITID 
Kultur och Fritid är en lokalintensiv verksamhet, till största delen ägs dessa lokaler 
av Eslövs kommun. Förutom de lokaler som används för Kultur och Fritids egen 
verksamhet ingår i förvaltningens arbete även lokaler till föreningsverksamheten i 
kommunen. När det gäller lokaler till föreningsverksamheter har det identifierats ett 
behov av att ta fram bedömningsgrunder för att klargöra till vilka verksamheter och 
på vilket sätt kommunen ska bistå med lokaler.  

Kultur och Fritid ansvarar för merparten av korttidsuthyrningen av kommunens 
lokaler utifrån den taxa som kommunfullmäktige antagit. 

 

Information i remissversionen: 

Kultur- och fritidsförvaltningen har precis startat upp en omfattande kartläggning över vilka lokaler de har, hur det 
nyttjas av föreningar, vad de kostar, vilka bidrag och stöd som ges till föreningar. Målet är att få fram tydliga 
prioriteringar och bedömningsgrunder i enlighet med fritidspolitisk strategi. Följande områden ingår i översynen: 

 Lokaler/anläggningar – kontrakt, hyresformer, nyttjande och fördelning av tider 
 Stöd och bidrag till föreningar 
 Lokalsubvention 

Översynen kommer vara klar i höst och ge en bra bild över vilka behov som finns och hur vi på bästa sätt fördelar våra 
resurser. Med anledning av det planeras följande basutredningar att pausas: 

 Översyn av idrottsplatser 
 Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och föreningslokaler 
 Gamla brandstationen (kan förlänga avtalet t o m år 2025) 
 Ekenäsgården 

Lokalförändringar 2023 

Under denna rubrik tas även de projekt med som fanns med i budget och i den 
operativa lokalförsörjningsplanen 2022 men som inte beräknas färdigställas under 
2022.  

Kulturskolan 

Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet med att bygga till Lilla 
Teatern för att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten har startat, basutredning 
för att sammanställa förutsättningarna för projektet är gjord. Detaljplanearbetet pågår och de nya 
lokalerna beräknas stå klara till år 2024. Uppsägning av lokalerna på Östergatan samordnas med 
färdigställande av tillbyggnaden på Lilla Teatern. Byggnadsarbetena anpassas så att 
verksamheten inte behöver några ersättningslokaler. 
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Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1, 

Se ”Övriga lokalförändringar” nedan 

Idrottslokaler Löberöd 

 

Önskemål har framförts om fler omklädningsrum vid idrottsplatsen i Löberöd och gräs på 
befintlig grusplan. Vidare har föreningslokalen för luftgevärsskytte i Skyttegaraget stora brister. 
Utifrån detta har en basutredning gjorts för att klargöra eventuella behov av åtgärder och 
möjligheten att samutnyttja lokaler. Utredningen har resulterat i att Skytteföreningen tagit över 
förskolepaviljongerna Trollet. Skyttegaraget, där skytteföreningen tidigare hade sin verksamhet 
i, är i så dåligt skick att det kommer att rivas. Marken där garaget låg kommer att gå över till 
miljö och samhällsbyggnadsnämnden då den är planlagd som allmän platsmark.  

Information i remissversionen: 

Basutredningen visade att inga nya omklädningsrum behövs 

Arbetet med att ta fram ett nytt markavtal, mellan Eslövs kommun och Löberöds idrottsförening, 
för ny gräsplan vid idrottsplatsen pågår 

 

Karlsrobadet 

En basutredning är påbörjad och utifrån denna ska följande åtgärder göras 
 2023, modernisering av utebassäng, 50 meter samt ersättning av den 
borttagna vågbollen med en ny attraktion. 

 2024, modernisering av utebassäng, 25 meter 

Vidare kommer en utredning gällande ny Rehabbassäng göras under 2023, finns även under 
utredningsprojekt nedan. 
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Information i remissversionen: 

I basutredningen har även frågorna nedan tagits upp. Då Karlsrobadet ingår i den större 
utredningen kring Husarängen har frågorna överlämnats dit, uppdatering kommer ske under 
remisstiden 
 Utegym 
 Ny omklädning friluftsbad  
 Ställplatser för husbilar  
 

Konstgräsplan 

Kultur och Fritid ser ett stort behov av en ny konstgräsplan både utifrån hur befintliga 
konstgräsplaner används idag och att antalet konstgräsplaner i kommunen är lågt i jämförelse med 
övriga kommuner i landet. 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023, frågan kommer nu ingå i 
utredningen angående Husarängen och tas därför inte med i denna lokalförsörjningsplan. 
Tidigare har det även diskuterats om att lägga en ny konstgräsplan i Löberöd men då det nu 
finns en ny konstgräsplan i Askeröd är denna placering inte längre aktuell.  

Avtal angående en ny biogräsplan diskuteras med Löberöds IF, se Idrottslokaler Löberöd ovan 

 

Husarängen 

Basutredning är påbörjad för ny byggnad efter branden 2021-02-14, denna är pausad i avvaktan 
på utredningen av framtida rekreationsområde på Husarängen, Karlsrobadet och angränsande 
parkmark som görs på Kultur och Fritid.  

Information i remissversionen: 

Tillfälliga byggnader kommer uppföras av föreningen på Husarängen i sommar 

Uppdatering kan ske under remisstiden då förslag för Husrängen beräknas tas fram i april. 

 

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1, 

Se nedan 

Utredningsprojekt till lokalförsörjningsplan 2024 

Översyn av idrottsplatser 

Serviceförvaltningen har identifierat större brister i lokalerna på idrottsplatserna i Hurva, 
Kungshult och Gårdstånga. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra möjlig 
samutnyttjande av lokaler och eventuella behov av åtgärder.. 

Information i remissversionen:  

En basutredning är påbörjad och avvaktar nu kultur- och fritidsnämndens översyn av 
lokalbehov och prioriteringar 
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Översyn av korttidsuthyrningen av kommunens lokaler 

En utredning är påbörjad utifrån att all korttidsuthyrning ska ske via kultur och fritidsnämnden. 
Utredningen har fått fram flera lokaler, främst från Barn och Utbildning, som kommer föras in i 
Kultur och Fritids bokningssystem. Arbetet fortsätter nu med att identifiera om fler lokaler kan 
läggas in i Kultur och fritidsnämndens bokningssystem. Avstämning görs i LFP 2024. 

Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och 
föreningslokaler 

När det gäller denna typ av lokaler har kommunen både ett ansvar som fastighetsägare och som 
ansvarig för kommunens föreningsverksamhet genom bland annat bidrag till föreningarna. Detta 
är en stor och komplex fråga som påverkar så väl föreningar som Servicenämnden och Kultur och 
Fritidsnämnden. 

Utredning pågår, avvaktar nu kultur- och fritidsnämndens översyn av lokalbehov och 
prioriteringar och beräknas klar till LFP 2024. Detta innebär att avtalen ligger kvar på kultur och 
fritidsnämnden under 2023. 

Ekenäsgården 

 

Utredning av fastigheten är gjord och Serviceförvaltningen har konstaterat att Ekenäsgården har 
stora tekniska brister. En basutredning utifrån ett fastighetsägarperspektiv och ur ett 
stadsbyggnadsperspektiv kommer att göras för att klargöra eventuella behov av åtgärder när 
kultur- och fritidsnämndens översyn av lokalbehov och prioriteringar är klar. Hyresgäster i 
byggnaden är idag Eslövs musiksällskap och Eslövs Cykelklubb. 
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Gasverket 

Idag bedrivs ungdomsverksamhet i byggnaden. Verksamheten upplever det geografiska läget och 
utomhusmiljön som bra, samtidigt som man framfört önskemål om att tillgänglighetsanpassa 
byggnaden så att de kan få tillgång till de outhyrda lokalerna på andra våningen. Verksamheten är 
i behov av utökade lokaler redan nu, och då befolkningsprognosen för målgruppen ökar för varje 
år är detta en angelägen fråga för att kunna bedriva en trygg och ändamålsenlig 
ungdomsverksamhet. 

Serviceförvaltningen har aviserat att de ser behov av att byta tak och ventilation i byggnaden. 
Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra eventuella behov av utökade 
verksamhetsytor, samutnyttjande och åtgärder i byggnad. Eventuella verksamhetsanpassningar 
bör samordnas med byggnadens fastighetsunderhåll. En basutredning är påbörjad och avvaktar nu 
genomförandeprojektet för Östra Eslöv. 

TV-torn 

På Ekevalla finns idag ett tillfälligt TV-torn. Som underlag till lokalförsörjningsplan 2024 
kommer under 2022 en utredning göras kring en permanent lösning göras 

Rehabbassäng 

Utredning av en ny rehab bassäng.  
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ÖVRIGA LOKALFÖRÄNDRINGAR 

Investeringar utifrån byggnadens underhållsbehov, fd. Årsanslag 
Information i remissversionen: 

Tidigare har i budget för Servicenämnden funnits investeringsmedel i form av årsanslag. 
Utredning pågår under remisstiden om hur dessa ska redovisas i budget 2023.  

 

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1, 

Fastigheten ligger i ett exploateringsprojekt. Lokalerna kan hyras ut upp till, 2025-12-31 utan 
besittningsskydd. Då fastigheten ligger som ett exploaterings- 

projekt behöver utredning starta för att klara ut effekterna av projektet för föreningar som hyr 
lokal i byggnaden, boule, taekwondo. 

Information i remissversionen: 

I lokalförsörjningsplan 2022 stod att lokalerna var möjliga att hyra ut till 2024-12-31 

Rådhuset 

Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa lokaler för kommunens verksamheter 
utan speciella krav på ljud, säkerhet, arkiv med mera. Antal arbetsplatser kommer vara upp till ca 
65, beroende av vilka ytor som avsätts till annan verksamhet så som konferens- och samtalsrum 
med mera.  

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 då det planeras att färdigställas 
under 2022 

Åkermans väg 

Verksamheten sitter kvar på Åkermansväg tills lokalerna i Rådhuset är klara. Då kommer 
personal från Stadshuset flytta till Rådhuset och verksamheten som idag sitter på Åkermansväg 
flyttar till Stadshuset. 

Information i remissversionen: 

Inflyttningen är beroende av att projektet ”Säker foajé” i Stadshuset slutförts 

Vasslegatan 

Uthyrning och ombyggnad avvaktar genomförande av fördjupad översiktsplan, Östra Eslöv för att 
kommunen ska kunna ha rådighet över mark och byggnad. 

Backåkra 

Byggnaden står tom och Serviceförvaltningen arbetar med att hyra ut den för att täcka 
kommunens kostnader. 

 

 

Johnssons minne 

Byggnaden kommer att säljas under 2022. 
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Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 då försäljning sker under 2022 

 

Föreningstorget 6 (fd. Polishuset) 

Den norra flygeln används i dag av hemvårdens personal, lediga lokaler finns i den södra 
flygeln. 

Stadshuset 

En förstudie av Eslövs framtida stadshus utifrån hur lokalerna ska användas är gjord, denna 
kommer att följas av vidare utredning av alternativa arbetsformer. Därefter kommer frågan om 
framtida lokaler, både befintliga och ev. nya, utifrån förstudien och resultatet för alternativa 
arbetsmetoder utredas. 

Projektet ”Trygg och säker foajé”, omfattar ombyggnad av foajé, iordningställande av 
samtalsrum i direkt anslutning till foajé samt ny teknik för lås, larm och inpassering. 

Örtofta folketshus 

Enligt tidigare beslut ska fastigheten säljas. Då det idag både finns förskola och 
idrottsverksamhet i området som nyttjar fastigheten för parkering med mera, kommer försäljning 
avvakta tills vidare. 
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Avveckling av paviljonger med tillfälligt bygglov 
 

 

Kostnad för avetablering av paviljonger med tidsbegränsat bygglov, Trollhasslen, Trollet, 
Pegasus och Skogsgläntan finns upptagna i driftsbudget för 2022. Bygglovet för Trollhasslen 
förlängs, se förskola Stehag söder. Skogsläntans avetablering sker när tillfällig inhyrning på 
väster är klar. Övriga paviljonger avetableras senast när det tidsbegränsade bygglovet går ut. 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 då det avslutas under 2022 för 
alla paviljonger utom förskolan Trollhasseln se ovan. 
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MARK FÖR KOMMUNENS 
VERKSAMHETSLOKALER 

Markreserv på befintliga förskolor: 

Paletten har en stor tomt, utbyggnad kan utredas. 

Lindebo har en stor tomt, utbyggnad kan utredas. 

Norrebo projekt med nybyggnad av sex avdelningar pågår. Ytterliggare utbyggnad efter rivning 
kan utredas. 

I lokalförsörjningsplan 2021–2025 finns redovisat möjlig utbyggnad på befintliga skolor och 
förskolor för hela kommunen. 

Markreserv – ej utnyttjad detaljplanelagd mark 

Nedan visas idag kända fastigheter med planrätt för kommunal verksamhet i tätorten Eslöv. I 
sammanställningen kan saknas fastigheter då kommunens detaljplaner inte är digitaliserade. 
Detta gör att det är mycket tidskrävande att ta fram en total sammanställning av fastigheter som 
är möjliga att bebygga för kommunens verksamheter. 
 

Bostäder/Skola 
Smultronet 1, Eslöv Bäckdala 

 

Gårdstånga 15:31 
 

 

Bostäder eller daghem 
Billinge 3:70 

Allmänt ändamål 
Hästen 
 

 
 

Centrumverksamhet 
Gäddan 3 
 

 
 

Offentliga byggnader 
Kärnan 2 och 3 
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Ny mark till kommunala verksamhetslokaler 

I samband med att kommunen växer är det av största vikt att behovet av mark för kommunens 
verksamheter beaktas. Detta arbete behöver intensifieras för de konkreta behov som tagits upp 
under respektive verksamhet ovan, men även för att tillgodose att kommunen i framtiden har 
avsatt mark för kommunens verksamhet. Processen från att behov av nya lokaler är identifierat 
tills inflyttning är en lång process som kan förkortas betydligt om lämplig mark finns avsatt. 

Lokaliseringsutredning för förskola väster/centrum samt särskilt boende med inriktning på 
demens pågår. 

I Flyinge, Marieholm och Stehag bör mark- och planberedskap för ny skola/förskola beaktas i 
samband med ny exploatering. 

 

Tidplaner 
 

Information i remissversionen: 

Tidplaner för inhyrningar och investeringar redovisas som bilagor i remissversionen 
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Tidplan investeringar, bilaga lokalförsörjningsplan 2023-2027, remissversion
2023 2024 2025 2026 2027

Investeringsprojekt Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Förskola

Vitsippans förskola (Nya Skogsgläntan) V1

Ängabo
tidplan kompletteras i kommande LFP 

Örtofta/Väggarp
tidplan kompletteras i kommande LFP 

Blåsippans förskola (Stehag söder) V9

Förskola centralt/väster, önskad inflyttning 2025

Förskola Flyninge i samband med ny exploatering
tidplan kompletteras i kommande LFP 

Grundskola

Sallerupskolan V28

Stehagskolan V 52

Flyinge skolan
Etapp 2, tidplan tas fram i samband med basutredning

Västraskolan V32

Gymnasieskola

Skoltorget vid Carl Engströmskolan V22

Gamla Östra skolan V22

Kultur och fritid

Kulturskolan V34

Husarängen
Planerad byggstart avvaktar pågående utredning

Karlsrobadet, Tidplanen uppdateras under remisstiden
Modernisering 50 meters utebassäng samt ny attraktion

Modernisering 25 meters utebassäng

Vård och Omsorg
Hemvårdens lokaler Kvarrngatan 7

Övriga förvaltningar
Förstudie av Eslövs framtida Stadshus

Basutredning - Ks, Verksamhet, SeN
Markförhandlingar/detaljplan - Ks
Projekt  - SeN
Inflyttning - Verksamhet
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Tidplan inhyrningar, bilaga lokalförsörjningsplan 2023-2027, remissversion
2023 2024 2025 2026 2027

Inhyrningsprojekt Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Vård och Omsorg
LSS-boende 2

LSS-boende 3, avvaktar LSS-boende 2

LSS-boende 4, avvaktar LSS-boende 2

Göingevägen 22
Tidplan kompletteras under remisstiden

Lapplandsvägen 11A
Tidplan kompletteras under remisstiden

Nya lokaler daglig verksamhet Kugghjulet

Barn och Utbildning
Inhyrd förskola väster
Tidplan kompletteras under remisstiden

Utredningsprojekt
Vård och Omsorg
Särskiltboende inriktning demens*

Kvarngatan 10B

Kvarngatan 10G

Kvarngatan 14 C

Nytt psykiatriboende

Beredskapslager

Kv Köpmannen Stenssson

Barn och Utbildning
Fridasroskolan
Projektplanering pågår tillsammans med fastighetsägaren 
Eslövs bostads AB

Fridebo
Projektplanering pågår tillsammans med fastighetsägaren 
Eslövs bostads AB

Basutredning - Ks, Verksamhet, SeN
Markförhandlingar/detaljplan - Ks
Projekt - SeN
Inflyttning - Verksamhet

Förtydligande
* Beslut om inhyrning/investering finns ännu inte. 
Tidplan och resurser bedöms likvärdiga för båda 
alternativen. Tidplanen bygger på önskad 
inflyttning.

Tidplanen för inhyrningar påverkas av externa 
fastighetsägare och kan därför behöva justeras 
för de projekt som ännu inte är avstämda med 
fastighetsägaren
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Hyresförändring 2023 Budget Plan Plan Plan Plan

2023 2024 2025 2026 2027

Vård och omsorg
LSS-boende 2

LSS-boende 3

LSS-boende 4

Göingevägen, 

Lapplandsvägen 11 A, modernisering barnboende

Ny lokal daglig verksamhet Kugghjulet

Särskilt boende inriktning demens

Åkermans väg 5

Ystadvägen 6

Barn och Familj
Fridasroskolan

Fridebo 

Tillfälliga lokaler Väster

Total driftspåverkan -2,7 -7,8 -7,8 -8,8 -8,8

Projekt upptagna i budget 2022 finns ej med i LFP 2023

Dagverksamhet

Vårlöken

Daglig verksamhet vid ridhuset

Daglig verksamhet, Skåneledsgruppen

Tegelbruksvägen, daglig verksamhet renovering  

Albovägen, LSS-boende renovering

Luggudevägen, LSS-boende renovering

Poliskroken      

Ystadvägen

Tillfälliga lokaler Väster

Kf-ram 
budget 2022
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Investeringsbudget per objekt (mnkr)

Projekt Kf-ram budget Förslag rev. Kf-ram Beräknad kostnad Budget Plan Plan Plan Plan

2022 2023  före 2023 2023 2024 2025 2026 2027

Utredning i tidigt skede VoO not. 1    -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Utredning i tidigt skede BoF not. 2 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Utredning i tidigt skede GoV not. 3 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Utredning i tidigt skede KoF not. 4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Förskolor

Fridebo, utredning inhyrd lokal -0,2 -0,2 Denna utredning kommer att göras med befintliga resurser på BoU och SeF. Tillkommande hyra beräknas tidigast 
2023. Ny hyresberäkning klar till budget 2022.   I ett första steg behöver ambitionsnivån utredas och den måste 
läggas utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Tidplanen anpassas till lediga ersättnings-lokaler i första hand på 
Bergaområdet.

Marieholm (Senarelagd)
Belopp justeras när basutredning är gjord

-35,0 Detta är en planerad ny förskola med 70 platser, norr om järnvägen i Marieholm. I samband med budget 2021 
senarelades detta projekt och faller nu utanför planperioden. Detaljplanen är antagen. Avvaktar kommande 
lokalförsörjningsplaner.

Vitsippans förskola, Nya Skogsgläntan -56,0 -60,0 -20,0 -37,0 -3,0 Ny förskola invid Skogsgläntans förskola med åtta avdelningar, 140 platser. Förskolan är både en kapacitetsökning 
och ersättning för gamla Skogsgläntans förskola som har ett tillfälligt bygglov. Den nya byggnaden är tänkt att 
avropas från SKR:s ramavtal för förskolelokaler, förhandlingar är inledda. Detaljplanearbete pågår. Den totala ytan 
beräknas till 1850 kvm
Eventuellt behov av ersättningslokaler se "Lokalförändringar till budget 2022 " nedan. Förslag till ny KF-ram efter 
avisering från Skanska om indexuppräkning av kontraktsumman samt arbete utanför tomten, typ dagvattenåtgärder 
och G/C-vägens korsning med Djupadalsvägen.

Blåsippans förskola, Stehag söder -42,0 -44,5 -39,5 -5,0 Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, med sex avdelningar, 105 platser.  Den totala 
ytan beräknas till 1337 kvm. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och möta behovet av fler 
förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Eventuellt behov av 
ersättningslokaler se "Lokalförändringar till budget 2022" nedan. Förslag till ny KF-ram efter avisering från Skanska 
om indexuppräkning av kontraktsumman.

Örtofta/Väggarp
Belopp justeras när basutredning är gjord

-35,0 Planerad nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, 70 platser. 
Budget framtagen utifrån SKR:s ramavtal för förskolelokaler. 
Förskolan är tänkt att ersätta Sockertoppens förskola vid idrottsplatsen i Örtofta som har tillfälligt bygglov som går ut 
2023-03-08 med möjlig förlängning. 
Ett exploateringsprojekt med ca 80-100 bostäder pågår i Väggarp, i detta arbete ingår även markförhandling för en ny 
permanent förskola. Basutredning för projektet är påbörjad men avvaktar markförhandlingar och detaljplanearbete. 
Ny avstämning görs vid LFP 2024-2028.  Avvecklingskostnader för Sockertoppens förskola behöver beaktas i 
samband med flytt till ny förskola. 

Inhyrd förskola Väster/centrum   -1,0 Utredningsmedel. Inhyrning av förskola på väster enligt kommunstyrelsens beslut Ks. 2019.0301. Vid prioritering 
inför budget 2021 senarelades detta projekt utifrån det behov som var känt då. Idag ser kommunen att behovet av 
nya förskoleplatser är betydligt större utifrån både prognos och utfall. Detta gör att arbetet med att eftersöka mark bör 
starta parallellt med inhyrningsprojektet, ifall hyresavtal inte kommer att kunna tecknas. Behovet är minst sex 
avdelningar men helst åtta, 105 till 140 platser. Den totala ytan beräknas till ca 1 400 kvm BTA för en förskola med 
sex avdelningar i två plan och 1 800 kvm BTA för en förskola med åtta avdelningar i två plan utifrån 
konceptförskolorna som SKR har tagit fram. Då behovet av nya förskoleplatser är stort i Eslövs stad måste detta 
projekt prioriteras. Se även förskola Väster/Centrum nedan. 

Grundskolor

Västra skolan                                                                   -1,0 -65,0 -1,0 -31,5 -32,5 Västra skolan är byggd i början på förra seklet och genomgripande renoverad i början på 90-talet. Skolan är i behov 
både av en omfattande renovering och en modernisering. Detta gäller även utemiljön. Skolan har för närvarande 16 
klasser men ska planeras för 14 (två parallellklasser i åk F-6) för att ge bättre förutsättningar att möta skolans behov 
utan tillbyggnad. Utbyggnad av Norrevångsskolan och Sallerupskolan gör att skolan har kunnat avlastats delar av sitt 
tidigare elevunderlag. Paviljongen sydöst om huvudbyggnaden förutsätts fortsätta att disponeras av Västra skolan. 
En rad funktioner är eller kan vara gemensamma med Ekenässkolan och tröskelvärden behöver identifieras för en del 
specialsalar och för matsal. Under byggtiden behöver verksamheten bedrivas i ersättningslokaler. Källebergsskolan 
är tänkt som en resurs för detta. Enligt budget och lokalförsörjningsplan för 2021 ska en basutredning göras för attt 
klargöra behov och kostnader för förnyelse av Västra skolan inför budget 21022. Kalkyl framtagen på nyckeltal 65,0 
mnkr. Byggstart sommaren 2024 produktionstid ett år.

Fridasroskolan, utredning inhyrd lokal -0,3 -0,3 Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna. 
Skolan är inhyrd av Eslövs bostads AB, Ebo. Budget är ännu ej avsatt för projektet. I samband med omförhandling 
av hyresavtalet ska modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna göras. Projektet samordnas med 
Fridebo förskola. Beslutade investeringsmedel avser utredningar. En basutredning är påbörjad. För att tillgodose 
behovet av ersättningslokaler bör detta projekt starta då ombyggnad av Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 
2025.

Norrevångskolan -70,0 -63,0 -7,0 Avser utbyggnad av befintlig grundskolan F–6 från två till tre parallella klasser per årskurs. I projektet ingår, förutom 
undervisningslokaler, utökning av kök och matsal samt utemiljö. Den totala tillbyggnaden blir drygt 1 700 kvm.       

Sallerupskolan -183,0 -19,9 -105,0 -58,1

Rivning av befintlig skola, nybyggnad av en treparallellig skola med ca 6 300 kvm och anpassning av utemiljö på 
fastigheten där Sallerupskolan ligger idag. Utredning är gjord angående ersättningslokaler och i samband med detta 
är en basutredning gjord. Ersättningslokaler under tiden den nya Sallerupskolan byggs kommer finnas både på 
Källebergsskolan och i paviljonger vid Sallerupskolan. Mellanstadiet flyttar till Källebergskolan och f-3 får 
kompletterande lokaler i paviljonger som placeras på delar av fotbollsplanen. Utförligt underlag för detta projekts 
genomförande är översänt till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 mars 2021, där även revidering 
av driftsbudgeten för projektet redovisas. Ny fördjupad kvalitétsäkrad kalkyl har genomförts under remisstiden.

Stehagskolan -2,0 -10,0 -1,0 -9,0 En basutredning är påbörjad och den visar på en betydligt högre kostnad än budgeterat. I det förslag som tagits fram 
kommer följande kapacitets- och kvalitetsökningar finnas. Genom att bygga om nuvarande Gyabo förskola till två 
större klalssrum (vardera på 75 kvm) en fritidsavdelning, en studiehall samt en kombinerad hemkunskap ohc bildsal 
skapar vi förutsättningar för en hög kvalité i undervisningen på skolan. I ett första skede kommer förskoleklassen 
flytta till de iordningställda lokalerna vilket skapar förutsättningar för skolan att kunna erbjuda fritidsverksamhet i 
egna lokaler för äldre årskurser. Det ger också förutsättningar fullt ut till komplentlokaler i form av grupprum. Detta 
gynnar framförallt de elever som behöver lugnare lärmiljöer. Lokalförändringen skapar också en kapacitetsökning på 
skolan, för att möta ett växande Stehags behov. En årskurs skulle kunna bli treparallellig, idag är samtliga årskurser 
tvåparallelliga på skolan. De större klassrummen på 75 kvm ger också förutsättningar att kunna ta emot enstaka 
elever fler än riktlinjen på 25 st i en klass. i kombination med tillgång till komplementytor så att den större klassen 
kan delas upp i mindre grupper under skoldagen. Genom att investera i en hemkunskapssal kombinerad med bild 
skapas förutsättningar till god  kvalité på undervisningen i dess ämnen. Denna sal blir också en viktig resurs för alla 
fritidsverksamheter på skolan. Salen kommer också fungera som ett konferensutrymme för kollegiet. Utifrån ny 
beräknad projektbudget måste projektet avvakta budget för 2023, verksamheten är informerad. Ombyggnad av kök 
finns inte med i detta projekt.

Flyinge skolan -28,0 Projektet kommer att etappindelas,  etapp 1 klar under 2022.

Etapp 2
Belopp justeras när basutredning är gjord

-24,9 Skolan anpassas till 2 paralleller per årskurs, 350 elever. Befintligt lokalprogram för 2-parallellig skola åk F-6 
används som utgångspunkt. Denna förändring behöver vara klar tidigast 2026, anpassning av tidplan görs mot 
pågående detaljplanearbete. Budgeten justeras för etapp 1 i budgetunderlag för budget 2022. Budget för etapp 2 
justeras när basutredning är gjord. Frågan om att friköpa paviljongerna tas med i basutredning för etapp 2. Hyra fram 
till 2026-06-30.

Gymnasieskola

Skoltorget vid Carl Engströmskolan -7,7 -3,4 -3,3 Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombyggnad av Östergatan. Projektet samordnas med Carl 
Engströmskolan byggnad C, Gamla Östra Skolan.

Gamla Östra skolan -17,0 -9,0 -12,0 Carl Engströmskolan byggnad C, Gamla Östra Skolan
Projektet omfattar ändring av planlösning för verksamheten så att arbetsrum och skolsalar iordningställs, hiss 
installeras, byte av tak, fasadrenovering, ytskiktsrenovering och nya installationer. Projektet samordnas med 
Skoltorget vid Carl Engströmskolan

Kultur- och fritid

Kulturskolan -43,0 -8,2 -28,8 -6,0 Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet med att bygga till Lilla Teatern för att möta 
kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten har startat, basutredning för att sammanställa förutsättningarna 
för projektet är gjord. Detaljplanearbetet pågår och de nya lokalerna beräknas stå klara till år 2024. Uppsägning av 
lokalerna på Östergatan samordnas med färdigställande av tillbyggnaden på Lilla Teatern.

Karlsrobadet  -21,0 -10,0 En basutredning är gjord och utifrån denna ska följande åtgärder göras.  2023, modernisering av utebassäng, 50 
meter samt ersättning av den borttagna vågbollen. 2024, modernisering av utebassäng, 25 meter.Vidare kommer en 
utredning gällande ny Rehabbassäng göras under 2023.

Årsanslag med kommentarer och Återkoppling LFP 

Serviceförvaltningen arbetar med att ta fram det faktiska underhållsbehovet under planperioden. 

Nytt förslag kommer att redovisas under remisstiden

Tabell, av  nuvarande indelning av de återkommande årsanslagen kommer nytt förslag som är kopplat till underhållsplanerna.

Årsanslag

Energieffektivisering -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 Se ovanstående kommentar

Byggnadsarbeten -13,4 -13,1 -13,4 -13,4 Se ovanstående kommentar

Elektronisk inpassering skola 2011 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 Se ovanstående kommentar

Myndighetskrav fastighet -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 Se ovanstående kommentar

Omläggning av tak -7,7 -7,7 -7,7 -7,7 Se ovanstående kommentar

Verksamhetsanpassning - fastighet -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 Se ovanstående kommentar

Sanering av div. objekt -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

2023 2024 2025 2026 2027

Total driftspåverkan inkl. tillkommande/avgående hyra, anpassningsåtgärder, -24,3 -21,1 -31,3 -35,6 -35,6
rivningskostnader mm

Beräkningsförutsättningar: Restvärde per 220101. Internränta 1,25 % enl. Klk. Nya projekt from 2024 är räknade med 2 % internränta.

Not. 1  Nytt psykiatriboende, LSS-bostäder Järnvägsgatan, Kvarngatan 10 B, Kvarngatan 10 G, Bjärevägen, Kvarngatan 14. Hemvårdens lokaler Kvarngatan 7.
              Öppenvårdsbehandlingen på Ystadvägen. Beredskapslager, Kv. Köpmannen, Stensson
Not. 2  Ängabo förskola. Förskola Väster/Centrum. Östra Strö skola. Ölyckeskolan. Kapacitetsökning grundskolan tätort. Tillgången till idrottshallar på fd Bergaområdet. 
              Trygghet och säkerhet i våra skolor. Utemiljön på våra skolor
Not. 3  Administrativa lokaler. Våfflan.
Not. 4  Översyn av idrottsplatser. TV-torn Ekevalla
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§ 25    BoF.2022.0007 

Yttrande över underlag för lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027  

Ärendebeskrivning  
Lokalförsörjningsprocessen i Eslövs kommun är rullande och sammanlänkad med 
budgetprocessen. En lokalförsörjningsplan antas årligen av kommunfullmäktige när 
budgeten är beslutad. Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen och avsikten är 
att uppdatera den operativa delen av gällande lokalförsörjningsplan utifrån 
förändringar i befolkningsutvecklingen, mer detaljerade planeringsunderlag m.m. 
Förhoppningen är att det ska räcka med mindre förändringar jämfört med den nyss 
antagna planen. Första steget i arbetet med revidering av planen är att de olika 
förvaltningarna tar fram ett underlag för sina delar av lokalförsörjningen, som sedan 
ligger till grund för framtagandet av ett förslag till en kommungemensam plan. Detta 
förslag remitteras av kommunstyrelsen till alla nämnder och kommer efter 
färdigställande att utgöra ett av underlagen i kommunens budgetarbete. Barn- och 
familjenämnden har möjlighet att ge instruktioner till förvaltningen i framtagandet av 
planeringsunderlag. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Underlag operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Behovsbedömning ortsvis för förskola och skola 
 Operativa Lokalförsörjningsplan 2022-2026 antagen av kommunstyrelsen 
 

Beredning 
Befolkningsprognosen visar en fortsatt stark utveckling av invånarantalet i Eslövs 
kommun. Under år 2021 har antalet barn (0-18 år) ökat mer än prognosticerat för 
året. Framförallt är det barn under 1 år som märkbart överskridit sin prognos. Detta 
är en anledning till att kommunen bör prioritera utbyggnadstakten av förskoleplatser 
då många av dessa barn snart kommer söka sig till någon av våra förskolor. Det finns 
fortfarande en viss trängsel i förskolorna i Eslövs tätort som behöver byggas bort 
enligt antagen lokalförsörjningsplan. Det är svårt att prognosticera för de mindre 
tätorterna då enskilda exploateringsprojekts genomförande (eller inte) påverkar 
mycket kraftigt. Dessutom sker generationsskiften i villaområden ofta i skov som är 
svåra att förutse. Det behövs mark- och planberedskap för förskola eftersom behov 
av platser kan uppstå mycket snabbt och för grundskola eftersom en ny skola kräver 
stora sammanhängande ytor som är svårt att åstadkomma sent i 
planeringsprocesserna. Detta berör framförallt orterna Flyinge, Marieholm och 
Stehag. 
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För att säkerställa en god lokalförsörjning vill barn- och familjenämnden att följande 
projekt följer som underlag till kommunens lokalförsörjningsprocess med operativ 
lokalförsörjningsplan 2023-2027. 
 
Utredningsprojekt: 
 
Kapacitetsökning grundskolan Eslövs tätort 
Utbyggnad av Sallerupskolan och Norrevångskolan f-6 skapar möjlighet till 
avveckling av paviljongerna som står vid respektive skola. Västra skolan kan då 
också anpassa elevantalet till endast två paralleller i samtliga årskurser. När 
Sallerupskolan och Norrevångskolan f-6 är uppe i sina fulla elevantal behöver vi ha 
en beredskap för vilken skola som därefter ska ta emot ett ökat elevantal i Eslövs 
tätort. År 2023 vill vi starta utredningen kring var nästa kapacitetsökning bör ske. 
 
Tillgången till idrottshallar på bergaområdet 
Under kommande år förväntas både Vasavång f-6 och Vasavång 7-9 växa och som 
en följd av det också behovet av idrottshallstider på bergaområdet. Även gymnasiet 
som skolorna delar hallarna med förväntas ha ett växande behov. 
 
Trygghet och säkerhet i våra skolor 
För att öka tryggheten i våra skolor kan lokalanpassningar göras. Det kan innebära 
att vi bygger bort platser där det naturligt uppstår sämre tillgång till vuxen personal 
eller där personal har sämre uppsyn över lokalerna. Det kan också innebära 
anpassning av lokalerna för att endast ta emot besökare vid en av entréerna eller att 
sätta upp trygghetskameror inomhus. 
 
Utemiljöer på våra skolor 
Flera skolor får nya utemiljöer i samband med att lokalerna byggs om. Ny utemiljö 
planeras exempelvis till Norrevångskolan f-6 samt Sallerupskolan. De skolor som 
inte står inför omfattande om- och nybyggnad har dock inte samma möjlighet att få 
investering i utemiljön. Utemiljön är en viktig del av skolans pedagogiska resurs och 
viktigt för barnens rekreationsmöjlighet och lek. Därför vill vi under år 2023 för 
ökad likvärdighet utreda vilka skolors utemiljöer som bör prioriteras för kommande 
investeringsprojekt i utemiljöer. 
 
Ölyckeskolan 
Skolan är byggd med små klassrum för endast 20 elever. Klassrummen för årskurs 7-
9 byggdes för några år sedan om för att kunna rymma fullstora klasser. Även 
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lokalerna för årskurs f-3 behöver anpassas för att fungera mer funktionellt för 
årskurser med större elevantal. Några mindre klassrum kommer dock behållas då vi 
för orten Löberöd inom kommande planperioder (5-10 år) inte ser någon 
befolkningsökning. Förutom lokalerna för f-3 ligger fokus på de administrativa 
delarna. Ett rum för personal från elevhälsan behöver tillskapas samt att 
personalrummet behöver en mer funktionell planlösning. 

Yrkanden 
Jasmina Muric (C) yrkar med instämmande av David Westlund (S) att det i 
lokalförsörjningsplanen under rubriken Utredningsprojekt ska läggas till; Arbetsmiljö 
och hälsa - I samband med att skolornas och förskolornas lokaler byggs eller byggs 
om ska det finnas utrymme för avkoppling och återhämtning för anställda. För att 
förhindra olika slags smittor ska det finnas tillgång till basal hygien i form av 
möjlighet till handtvättning. Det ska även finnas en optimal tillgång till dricksvatten. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder 
detta tillsammans med dess beslutsunderlag till kommunstyrelsen, med tillägget att 
det i lokalförsörjningsplanen under rubriken Utredningsprojekt ska läggas till; 
Arbetsmiljö och hälsa - I samband att skolornas och förskolornas lokaler byggs eller 
byggs om ska det finnas utrymme för avkoppling och återhämtning för anställda. För 
att förhindra olika slags smittor ska det finnas tillgång till basal hygien i form av 
möjlighet till handtvättning. Det ska även finnas en optimal tillgång till dricksvatten. 

Ej deltagande 
Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Behovsbedömning ortsvis för förskola och 
grundskola 
Eslöv  
Förskolor 
På många förskolor i Eslöv går idag fler barn än vad lokalerna är planerade 
för. Vi räknar med vi har en kapacitetsbrist motsvarande tre avdelningar i 
dagsläget. Det föddes också fler barn än prognosticerat under 2021, av vilka 
majoriteten börjar förskolan år 2022 och 2023. I kombination med att vi 
fortfarande väntar på att få inviga våra planerade nya förskolor, Violen och 
Vitsippan, gör att situationen fortfarande är ansträngd gällande lokaler till 
förskolan i Eslövs tätort. För att avlasta befintliga lokaler planerar vi för att 
kombinera en ersättningslokal för Vitsippans barn med en kapacitetsökning 
i inhyrda lokaler i västra Eslöv.  
Enligt befolkningsprognosen förväntas antalet förskolebarn öka med ca 100 
barn var tredje år till och med 2030, då takten av ökningen avtar något. För 
att kunna säkra kapaciteten för förskolan i Eslövs tätort är det avgörande att 
Vitsippan färdigställs snarast. Det är också av yttersta vikt att en ny förskola 
på väster färdigställs 2025 samt en ny förskola i centrala Eslöv byggs till 
2026. Förutom att vi bygger bort vår kapacitetsskuld samt för ökat barnantal 
bygger vi även för att kunna ersätta mindre lämpliga lokaler. Först och 
främst är det Västerbo och Dannemannen men även Åkerbo, Fridebo 
behöver hanteras inom planperioden. Ängabo behöver hanteras inom fem-
10 år.  Fridebo kan sannolikt moderniseras och behållas och Ängabo kan 
ersättas av en permanent förskola på samma tomt.  
 
Grundskolor (inklusive Östra Strö) 
Grundskolan i Eslöv har en grundkapacitet på tio klasser à 25 elever per 
årskurs F-6 och men har ökat till elva klasser genom tillfälliga lokaler vid 
Sallerupskolan och Norrevångskolan.  
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För årskurs 7-9 är kapaciteten 12 klasser à 28 elever per årskurs och stadens 
skolor tar även emot eleverna från Stehagskolan och Marieskolan.  
Antalet elever växer genom att större årskullar kommer in underifrån och 
genom inflyttning av elever i olika åldrar.  
Kapaciteten behöver ligga på 12 klasser i varje årskurs F-6 framöver och 
ökas till 13 klasser per årskurs 7-9. 
 
Beslut finns att ersätta Sallerupskolan med en större skola (utökar från två 
till tre parallellklasser i varje årskurs). Utbyggnad av Norrevångsskolan F-6 
för en klass till per årskurs pågår. När Sallerupskolan och Norrevångskolan 
byggts klart finns kapacitet att avyttra de tillfälliga lokalerna vid respektive 
skola och ta emot det ökande antalet elever för kommande år. 
När behov uppstår av ökad kapacitet kan Vasavång f-6 genom relativt 
begränsad ombyggnad möta det behovet. Bristen av idrottslokaler på 
riskerar att begränsa utökningen av elever på Vasavång f-6, samt Vasavång 
7-9.  
 
Elevtillströmningen till Östra Strö skola varierar från år till år. Skolan är 
dimensionerad för tre klasser med fritids vilket kan innebära problem att få 
rum med eleverna framöver. Östra Strö skola har ett stort underhållsbehov 
som behöver åtgärdas i närtid. 
 
Fridasroskolan och Västra skolan är i stort behov av modernisering. Detta 
finns med i lokalplaneringen. 
 
Ekenässkolan har moderniserats och byggts om. Vasavång flyttar också in i 
ombyggda lokaler i före detta Bergaskolan under 2022. Båda dessa skolor 
får ökad kapacitet till 4-5 parallellklasser. Volymbehovet kommer därefter 
att vara tillgodosett för många år framöver.  
 
Sammanfattningsvis tillgodoses lokalbehovet volymmässigt för grundskolan 
inom staden genom den gällande lokalplaneringen. Viss komplettering för 
att åtgärda flaskhalsar kan dock behövas gällande matsalskapacitet, 
idrottslokaler och salar för praktisk-estetiska ämnen, främst slöjd. På lång 
sikt (inom översiktsplanens tidsperiod) bör mark- och planberedskap finnas 
för en utökning av grundskolan. Med tanke på den stora utbyggnad av 
bostäder som planeras i Östra Eslöv bör mark avsättas för en skola öster om 
järnvägen, helst centralt för att även vara attraktivt för boende väster om 
järnvägen. 
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Örtofta/Väggarp 
Förskolan i Örtofta består av inhyrda moduler men fungerar bra och antalet 
platser motsvarar behovet. Platsen är lämplig för en permanent förskola om 
möjlighet skulle ges. Ortens framtida utveckling är svårbedömd men en viss 
ökning av antalet förskolebarn kan förväntas. Enligt planeringen ska den 
inhyrda lokalen så småningom ersättas av en permanent förskola med något 
större platsantal än nuvarande förskola och med möjligheter att bygga ut. 
Överläggningar om markförvärv i Väggarp pågår. 
Om planeringen genomförs bör behovet av förskoleplatser vara tillgodosett 
under befolkningsprognosens tidsperiod. 
 
Marieholm 
Förskolorna på orten har viss kapacitet ledig för närvarande och en 
detaljplan för en ny förskola har vunnit laga kraft. Därigenom kan 
kapaciteten relativt snabbt ökas vid ökad inflyttning av barnfamiljer till 
orten. En utbyggnad och modernisering av grundskolan Marieskolan pågår 
vilket avhjälper de brister som finns i dag och ger ett utrymme att ta emot 
fler elever. Kapacitetsbehovet av förskola och grundskola kan därmed 
tillgodoses under befolkningsprognosens tidsperiod. Dock behöver kök och 
matsal byggas ut och förbättras inom lokalförsörjningsplanens tidsperiod 
eller strax därefter. 
Mariebo förskola är i behov av modernisering, alternativt ersättas med andra 
lokaler. Detta kan vänta tills efter lokalförsörjningsplanens tidsperiod. 
 
Stehag 
Den senaste befolkningsprognosen för Stehag visade på viss ökning av barn 
i åldern för förskola och skola. Aktuella nya detaljplaner har dock 
presenterats sedan senaste befolkningsprognosen antogs vilket stärker bilden 
av att vi kommer ha en tillströmning av barn i förskolorna och skolan på 
orten. Genom utbyggnad av Hasslebo samt den planerade nya förskolan 
Blåsippan kommer platserna för förskolebarnen säkras. Skolan får tillgång 
till större lokaler år 2023 då förskolan Gyabo flyttar in i nya lokaler när 
Blåsippan invigs. Dessa nya lokaler kommer användas för att höja kvalitén 
på undervisningen snarare än kapaciteten gällande antal elever. 
Stehagskolan har brist på komplementlokaler samt fritidsutrymme. Om nya 
detaljplanen för 170 nya bostäder antas behöver dock en utredning kring 
Stehagsskolans kapacitet göras. Detta kan vänta till nästa 
lokalförsörjningsplaneprocess.  
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Mark- och planberedskap bör skapas för att möjliggöra en utbyggnad av 
skolan och byggande av en ny förskola när behov uppstår; helst vid 
nuvarande skola. 
 
Billinge 
Behovet av förskoleplatser bedöms täckas av befintlig förskola om inget 
oväntat sker. Ingen nämnvärd ökning av antalet förskolebarn förväntas. 
Förskolan är i behov av modernisering eller nya lokaler inom ett antal år.  
Inga behov som behöver åtgärdas inom lokalförsörjningsplanens tidsperiod. 
Förskolan behöver genomgripande moderniseras eller få nya lokaler, 
uppskattningsvis inom de närmaste 10-15 åren. 
 
Hurva 
Ortens förskola motsvarar kapacitetsmässigt behovet. Lokalerna är rymliga 
men har en opraktisk planlösning som behöver moderniseras på sikt. Det 
finns viss möjlighet att utöka antalet platser vid behov om lokalerna 
effektiviseras. Det förväntas ingen ökning av antalet förskolebarn i området. 
Inga behov som behöver åtgärdas inom lokalförsörjningsplanens tidsperiod. 
 
Löberöd 
Enligt befolkningsprognosen kommer orten inte att växa framöver. Det 
finns inte heller några utbyggnadsplaner för orten. Idag finns det kapacitet 
både på skolan och förskolan på orten.  
Skolan har en ovanlig planlösning som är begränsande med för små 
klassrum, få grupprum och stora öppna ytor. En modernisering behövs. 
Lönnebo förskola kan byggas ut om behov av fler förskoleplatser skulle 
uppstå.  
Detaljplanen för Lönnebo kan behöva revideras för att möjliggöra en 
rationell utbyggnad vid behov. 
 
Flyinge (och Gårdstånga) 
Orterna förväntas växa och för närvarande är ett antal detaljplaner aktuella 
som kan innebära ett stort tillskott av bostäder. Det är emellertid osäkert om 
och när dessa planer realiseras. Den framtida utvecklingen är således osäker 
men området prognosticeras få en ökning av antalet barn.  
Både skola och förskola har periodvis haft hög beläggning i lokalerna och 
grundskolan behöver en viss utökning av lokaler snarast. Uteförskolan 
Pegasus har flyttat in i Häggebo förskola vilket medfört att förskolan är vid 
sitt kapacitetstak. En utbyggnad av förskolan med 35 platser har påbörjats 
vilket möter kapacitetsbehovet de närmaste åren. Över 20 barn från området 
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går i en näraliggande mindre förskola i Lunds kommun. Utbyggnaden av 
Häggebo ger viss marginal om fler barn önskar plats i Flyinge.  
På lång sikt kan det bli nödvändigt med ytterligare utökning, vilket i så fall 
bör lösas genom att en ny förskola byggs antingen i Flyinge eller i 
Gårdstånga. Vilken ort som i så fall väljs är snarare en 
samhällsplaneringsfråga än en verksamhetsfråga.  
Grundskolan har en omodern utformning och brist på komplementlokaler 
som specialsalar, arbetsrum för lärare och fritidshemslokaler. Elevtalen 
ligger ofta runt 30 elever per årskull vilket är besvärligt organisatoriskt och 
ekonomiskt, men även lokalmässigt. En utredning över framtida 
lokallösningar för skolan är påbörjad och pengar för åtgärder är avsatta i 
budget. Med tanke på det osäkra planeringsläget är inriktningen i 
utredningen att hitta enkla och flexibla lösningar som inte hindrar en 
framtida utbyggnad till en två-parallellig skola. 
Befintliga detaljplaner och markinnehav bör ses över och framtida 
utbyggnadsbehov av grund- och förskola säkerställas inom 
lokalförsörjningsplanens tidsperiod. 
 
Harlösa 
Orten har haft en långsiktigt fallande trend när det gäller antalet barn och det 
finns inget som tyder på någon större ökning av barnantalet framöver, även 
om det kan uppstå pucklar i samband med generationsskiften i 
villabeståndet. Det finns två mindre förskolor (35 resp 52 platser) på orten 
vilket är ineffektivt ekonomiskt och verksamhetsmässigt, samtidigt som det 
finns överkapacitet inom förskoleverksamheten. Skolan är byggd för ett spår 
F-6 (7 klasser). Med den ökning av antalet barn i fritidshem och ett större 
behov av lokaler med specialfunktioner som skett sedan skolan sist 
moderniserades, finns det inte tillräckligt med utrymme för allt. För 
närvarande är förutsättningarna för verksamheten ändå förhållandevis bra 
eftersom elevantalet är lågt och man endast har 6 klasser. Förskolan 
Gladbacken finns i samma byggnad och i lokaler som är byggda för att även 
kunna fungera som skola, så det finns möjligheter att i framtiden ta i 
anspråk hela eller delar av förskolans lokaler till skola. Detta förutsätter då 
att förskolans samlade lokalbehov löses på annat sätt, exempelvis genom en 
tillbyggnad av Birkebo förskola. 
Inga behov som behöver åtgärdas inom lokalförsörjningsplanens tidsperiod. 
Eventuellt kan en detaljplaneöversyn göras för att möjliggöra en framtida 
utbyggnad av Birkebo förskola om det skulle behövas. 
 
Erik Lensell  
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Utredare 
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§ 21    KOF.2022.0011 

Lokalförsörjningsplan 2023  

Ärendebeskrivning  
Årligen upprättas i Eslövs kommun en operativ lokalförsörjningsplan, vilken är ett 
kommunövergripande styrdokument för lokalförsörjningen i kommunen. Planen är 
långsiktig och är samtidigt ett levande dokument som revideras årligen. 

Planen ska visa var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov av 
större renoveringar och ombyggnader samt vilka lokaler som inte längre kommer till 
användning. Planen ska även redovisa vilka projekt som pågår och tidplaner för 
dessa. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på underlag till 
lokalförsörjningsplan 2023-2027. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens underlag till Lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Kultur och Fritids lokalbehov år 2023-2027 
 

Beredning 
Kultur- och fritidsförvaltningen ser behov av att göra en omfattande kartläggning 
över våra lokaler och hur de nyttjas. Detta för att säkerställa att vi använder våra 
resurser på bästa sätt, i enlighet med inriktningen i den fritidspolitiska strategin. Med 
anledning av det föreslås flera av de basutredningar som är i gång pausas tills 
kartläggningen är klar. 

Flera projekt är igång, som Husarängen och Lilla teatern/ny kulturskola, och några 
av våra anläggningar är i behov av upprustning och modernisering som till exempel 
delar av Karlsrobadet. 

Beslut 
Kultur- fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det 
till kommunstyrelsen. 
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KoF lokalbehov år 2023-2027 
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt lokalbehov att lyfta in i  
Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan 2023-2027: 
 
Karlsrobadet 
Under år 2023 behöver 50-metersbassängen utomhus moderniseras. Vidare 
behöver  den borttagna attraktionen vågbollen på äventyrsdelen ersätts med 
en ny attraktion. Under år 2023 önskar kultur- och fritidsförvaltningen starta 
en basutredning för att utreda behovet av en ny rehab bassäng. 
 
Under år 2024 behöver 25-metersbassängen utomhus moderniseras. 
 
Det efterfrågas nya omklädningsrum med bastu till utebadet och dessa 
behov lyfts in i utredningsprojektet för Husarängen för att se om vi kan göra 
några samordningsvinster med andra behov. 
 
Husarängen 
Ett utvecklingsprojekt av området är i full gång och planen är att ett förslag 
på utformning ska vara klart i april, och då kunna få med det i 
lokalförsörjningsplan 2023-2027 i samband med att den varit ute på remiss. 
 
Översyn korttidsuthyrning 
En översyn pågår och ett tiotal av barn- och utbildningsförvaltningens 
lokaler kommer kultur- och fritidsförvaltningen inom snar framtid ta över 
bokningsansvaret för. Översynen fortsätter under hela år 2022. 
 
Lilla teatern/Ny kulturskola 
Projektering pågår enligt plan och kultur- och fritidsförvaltningen har 
tillsammans med serviceförvaltningen kommit fram till att det inte behövs 
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några ersättningslokaler under byggtiden. Utbyggnaden av Lilla teatern 
förväntas stå klar under år 2024. 
 
Tv-torn Ekevalla idrottsplats 
Ett tillfälligt tv-torn för inspelning av matcher är byggt på delar av 
läktartaket. EBK har fått tillåtelse av serviceförvaltningen att tillfälligt sätta 
upp ett tv-torn. Kultur- och fritidsförvaltningen behöver, tillsammans med 
serviceförvaltningen, göra en basutredning under år 2023 för att utreda 
behov, konstruktion och se över möjligheten till en eventuell långsiktig 
lösning. 
 
Ny konstgräsplan 
Det har uttrycks behov från flera föreningar om en ny konstgräsplan i 
kommunen där Löberöd och Husarängen varit tänkbara placeringar. Nu har 
Askeröd sökt pengar och fått en konstgräsplan och klubbarna i närområdet 
har möjlighet att nyttja den. Med anledning av det kommer frågan om 
placering av ny konstgräsplan lyftas in i utredningsprojektet för 
Husarängen. 
 
Gasverket 
Ungdomsverksamhetens lokaler behöver utökas och tillgänglighets 
anpassas. Pågående basutredning pausas i väntan på ny detaljplan för Östra 
Eslöv för att se hur området utvecklas och vilken placering som blir lämplig 
för ungdomsverksamheten i Eslöv. 
 
Idrottslokaler Löberöd 
En basutredning är gjord och det har framkommit att antalet 
omklädningsrum som finns är tillräckligt för de aktiva föreningarna i byn. 
Skytteföreningens nuvarande lokaler är undermåliga och inom kort kommer 
de få ersättningslokaler i form av paviljonger som tidigare nyttjats av barn- 
och utbildningsförvaltningen. 
  
Översyn av lokalbehov och prioriteringar 
Kultur- och fritidsförvaltningen har precis startat upp en omfattande 
kartläggning över vilka lokaler vi har, hur det nyttjas av föreningar, vad de 
kostar, vilka bidrag och stöd som ges till föreningar. Målet är att få fram 
tydliga prioriteringar och bedömningsgrunder i enlighet med fritidspolitisk 
strategi. Följande områden ingår i översynen: 

- Lokaler/anläggningar – kontrakt, hyresformer, nyttjande 
och fördelning av tider 
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- Stöd och bidrag till föreningar 
- Lokalsubvention 

 
Översynen kommer vara klar i höst och ge en bra bild över vilka behov som 
finns och hur vi på bästa sätt fördelar våra resurser. Med anledning av det 
planeras följande basutredningar att pausas: 

- Översyn av idrottsplatser 
- Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och 

föreningslokaler 
- Gamla brandstationen (kan förlänga avtalet t o m år 2025) 
- Ekenäsgården 

 
 
 
Ulrica Adelbris  
Utvecklingsledare 
 

346 ( 858 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-02-16 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 16    VoO.2021.0399 

Inriktningsbeslut för nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på 
demens  

Ärendebeskrivning  
Uppdraget att utreda förutsättningar till att bygga ett demensboende finns med i det 
kommunala handlingsprogrammet för Eslövs kommun samt i vård- och 
omsorgsnämndens lokalförsörjningsplan. Det är ett välkänt faktum att en allt större 
del av befolkningen kommer att vara äldre inom en ganska snar framtid. I samband 
med att befolkningen blir äldre kommer en allt större del av densamma att drabbas av 
olika typer av kognitiv svikt. 
 
Sedan september månad 2021 är en projektledare tillsatt för att driva arbetet med att 
paketera basutredning inför ett politiskt inriktningsbeslut i januari 2022. Ärendet har 
den 17 november föredragits som information i vård- och omsorgsnämnden och den 
23 november i kommunstyrelsens arbetsutskott. De förtroendevalda fick möjlighet 
att ställa frågor samt komma med synpunkter. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Inriktningsbeslut för nytt vård- och omsorgsboende med 

inriktning på demens 
 Bilaga 1. Förutsättningar inriktningsbeslut 
 Bilaga 2. Fyra olika scenarier 
 Bilaga 3. Statistik 
 Bilaga 4. Befintliga boenden 
 Bilaga 5. Referensobjekt 
 Bilaga 6. Demensplatser i Skåne 
 Bilaga 7. Demensdiagnos SÄBO 
 

Beredning 
Som ett led i kommunens övergripande lokalförsörjningsprocess är en basutredning 
för ett nytt boende med inriktning mot demens påbörjad. Denna basutredning görs 
för att föra fram verksamhetens behov av lokaler i kommunens kommande 
lokalförsörjningsplaner. För att slutföra den påbörjade basutrednigen behöver vård- 
och omsorgsnämnden klargöra nämndens syn på vissa förutsättningar. I bilaga 1 
Förutsättningar inriktningsbeslut finns redovisat delar ur basutredningen. 
 
Detta är ett stort projekt som ännu är i ett mycket tidigt skede, vilket gör att 
anpassningar kommer behöva göras när nya förutsättningar identifieras. 
 

1 ( 4 )347 ( 858 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-02-16 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

För att beräkna behovet av nya platser på vård- och omsorgsboende har en 
demografisk analys med sikte på 2035 gjorts. Analysen utgår från 
befolkningsprognosen och görs årligen av externa specialister för Eslövs kommuns 
räkning. Denna analys tar också med hur alternativa boendeformer såsom 
trygghetsboende och biståndsbedömt trygghetsboende påverkar det långsiktiga 
behovet av vård- och omsorgsboendeplatser, se bilaga 3 Statistik. Utifrån detta 
underlag bedöms behovet vara 80 nya boendeplatser 2035. 
 
Ur det statistiska underlaget som nämns ovan har fyra olika scenarier tagits fram, se 
bilaga 2 Fyra olika scenarier. Förslag C föreslås som det alternativ som bör ligga som 
underlag i den fortsatta planeringen. Detta förslag är en byggnad med 80 
boendeplatser färdigställda 2027, samt med förberedelser för utökning med 
ytterligare 40 boendeplatser. Mer information finns under rubriken 
projektidentifiering i bilaga 1 Förutsättningar inriktningsbeslut. 
 
I byggnaden bör, förutom de 80 boendeplatserna med tillhörande gemensamma 
utrymmen, lokaler för administration, storkök, även finnas kompletterande 
verksamhet såsom avlastningsplatser och dagverksamhet samt en mötesplats, 
liknande den som finns på Karidal. 
 
Enligt scenario C ska en byggnad stå klar 2027, detta är en mycket snäv tidplan som 
kommer att kräva prioriteringar inom flera av kommunens förvaltningar. 
 
För att komma vidare i projektet är den främsta frågan idag var ett nytt boende ska 
placeras. I den inledande basutredningen har följande kriterier tagits med. 
- Boendet bör ligga i centralorten 
- Det behöver inte ligga centralt men ha goda allmänna kommunikationer 
- Byggnaden bör uppföras i två eller flera plan, anpassad utifrån verksamhetens 
behov 
 
Då även frågan om vem som ska äga ett nytt vård- och omsorgsboende är av stor vikt 
för projektet har den ingått i basutredningen och överlämnats till 
kommunledningskontoret som äger frågan. 
 
I den inledande basutredningen bedöms alla befintliga boende lämpliga för den 
verksamhet som bedrivs där idag, se bilaga 1 Förutsättningar inriktningsbeslut och 
bilaga 4 Befintliga boende. För att säkerställa att boendena även är långsiktigt 
hållbara behöver en hållbarhetsanalys göras. Då vård- och omsorgsnämnden saknar 
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kompetens för detta arbete önskas stöd av Servicenämnden. 
 
Förutom kostnaden för byggnaden behöver vikten av personalförsörjningskostnader 
lyftas fram då äldreomsorgen är en personalintensiv verksamhet som väger tyngst i 
den totala budgeten för vård- och omsorgsnämnden. 
 
Till protokollet biläggs även bilagorna, 4. Befintliga boende, 5. Referensobjekt, 6. 
Demensplatser i Skåne, 7 Demensdiagnos SÄBO. Dessa bilagor har tagits med för 
att redovisa det underlag som arbetet med basutredningen bygger på. 

Yrkanden 
Marlén Ottesen (SD) yrkar att första punkten i tredje beslutssatsen ”Placering i 
centralorten” stryks. 

Agneta Nilsson (S) och Bo-Göran Hansen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om nämnden kan bifalla alla delar i förvaltningens förslag 
förutom den punkt som avser ”placering i centralorten” och finner att nämnden 
bifaller detta. 

Ordförande frågar därefter om nämnden kan bifalla punkten ”Placering i 
centralorten”, och finner att nämnden bifaller punkten. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som underlag i kommunens fortsatta arbete 
med lokalförsörjningsplanering arbeta utifrån förslag C i bilaga Fyra olika scenarier, 
dvs nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende med 80 boendeplatser till år 2027 
och förberedelser för utökning med ytterligare 40 boendeplatser. 

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som underlag i kommunens fortsatta arbete 
med lokalförsörjningsplanering arbeta utifrån att byggnaden ska innehålla ett vård- 
och omsorgsboende med inriktning mot demensboende inklusive gemensamma 
utrymmen, lokaler för administration, storkök mm samt kompletterande 
verksamheter så som avlastningsplatser, dagverksamhet, växelvård, mötesplats typ 
Karidal. 

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som underlag i kommunens fortsatta arbete 
med lokalförsörjningsplanering arbeta utifrån följande förutsättningar för lokalisering 
av ett nytt vård- och omsorgsboende:  

 Placering i centralorten 
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 Det behöver inte ligga centralt men ha goda allmänna kommunikationer. 
 Byggnaden kan uppföras i två eller flera plan utifrån verksamhetens behov. 

Reservationer 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot punkten "Placering i 
centralorten", i tredje beslutssatsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Servicenämnden 
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Förslag att godkänna servitut på fastigheten Löberöd 
1:214 

Ärendebeskrivning 
I samband med direktanvisningen av fastigheten Löberöd 1:214 har VA Syd framfört 
ett behov av ett servitut för deras vatten- och avloppsledning på fastigheten. 
Kommunledningskontoret och VA Syd har tagit fram ett förslag till servitutsavtal för 
godkännande.  

Beslutsunderlag 
- Kartmaterial på Löberöd 1:214 
- Förslag till servitutsavtal för vatten- och avloppsledning på Löberöd 1:214 

Beredning 
Vatten- och avloppsledningen tillhör VA Syd. Det finns idag ingen rättighet för 
ledningen. I december 2021 tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att 
direktanvisa fastigheten Löberöd 1:214 till Eslövs Bostads AB. Innan 
Kommunledningskontoret säljer fastigheten till Eslövs Bostads AB önskar VA Syd 
att ett servitutsavtal tecknas med kommunen för vatten- och avloppsledningen för att 
trygga dess bestånd.   
 
Kommunledningskontoret och VA Syd har tagit fram ett förslag till servitutsavtal. 
Eslövs Bostads AB har getts tillfälle att granska förslaget till servitutsavtal och har 
inget att erinra. Det ska inte utgå någon ersättning för servitutet.  
 
Kommunledningskontoret ser inga hinder i att upplåta marken enligt framlagt förslag 
till servitutsavtal.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslaget till servitutsavtal 

för vatten- och avloppsledning på fastigheten Löberöd 1:214. 
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Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret  
VA Syd  
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand  
Kommundirektör Chef Tillväxtavdelningen 
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Översiktskarta över Löberöd 1:214
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Diarienr 

 

SERVITUTSAVTAL 

 
Parter 
A VA SYD, orgnr 222000-2378, Box 191, 201 21 Malmö, i egenskap av VA-huvudman i Eslövs 

kommun och tomträttshavare till Malmö Sjölunda 9 (härskande fastighet), nedan kallad 
Ledningsägaren. 

 
B Eslövs kommun, orgnr 212000-0173, 241 80 Eslöv, i egenskap av ägare till fastigheten Eslöv 

Löberöd 1:214 (tjänande fastighet), nedan kallad Fastighetsägaren. 
    
 
1. Upplåtelsen 
1.1 Inom den tjänande fastigheten upplåts härmed rätt för den härskande fastigheten att för all 

framtid anlägga, nyttja, underhålla och förnya vatten- och avloppsledningar med tillhörande 
anordningar inom ett område som är markerat med orange färg i kartbilaga. 

 
1.2 Ledningsägaren äger tillträde till tjänande fastighet för arbete med och tillsyn av ledningarna. I 

den mån det kan ske utan avsevärd olägenhet ska Fastighetsägarens anvisningar om väg och 
vägval därvid följas. 

 
1.3 Inom upplåtet område får Ledningsägaren ta bort träd, kvistar och buskar som är till hinder för 

ledningen. Avverkade träd förblir Fastighetsägarens egendom om Fastighetsägaren så önskar. 
 
2. Föreskrifter för Ledningsägaren 
2.1 Vid utövande av servitutet ska Ledningsägaren förfara så att den tjänande fastigheten inte 

betungas mer än nödvändigt. 
 
2.2 Efter ledningarnas anläggande samt efter framtida tillsyn, reparation, underhåll och ombyggnad 

ska berörd mark, väg eller annan anläggning i möjligaste mån återställas i förut befintligt skick. 
 
2.3 Ledningsägaren ska vid behov kostnadsfritt upplysa om eller märka ut ledningens sträckning på 

marken och lämna erforderliga skyddsföreskrifter inför åtgärder som kräver samråd enligt nedan. 
 
3. Föreskrifter för Fastighetsägaren 
3.1 Inom upplåtet område får Fastighetsägaren inte ändra markanvändningen genom att exempelvis 

ändra överbyggnad, uppföra byggnad eller annan anläggning eller anordna upplag så att 
ledningarna skadas. 

 
3.2 Fastighetsägaren får inte utan Ledningsägarens medgivande spränga, schakta eller vidta annan 

åtgärd som kan skada ledningen. 
 
4. Tillträde 
4.1 Ledningsägaren har rätt att tillträda upplåtet område från och med undertecknandet av detta 

avtal. 
 
5. Inskrivning/ledningsrätt 
5.1 Detta servitutsavtal får läggas till grund för beslut om ledningsrätt till förmån för Ledningsägaren 

alternativt inskrivas som servitut i fastighetsregistret till förmån för härskande fastighet. 
Eventuella kostnader i samband med dessa förfaranden ska betalas av Ledningsägaren. 
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Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit varsitt. 
 
 
 
Datum: _______________________   Datum: _______________________ 
för Malmö Sjölunda 9     för Eslöv Löberöd 1:214 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
 
 

     
 
 
        ______________________________ 
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2022-03-04 
Sofia Svensson Kommunstyrelsens arbetsutskott 
+4641362367  
sofia.svensson@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Samråd för detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, 
Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Industritekniska gruppen AB skickade den 5 januari 2021 in en begäran om 
planbesked för fastigheten Ölycke 1:228 för Torget i Löberöd AB:s räkning. 
Sökanden önskar pröva om det är lämpligt att utöka handelsverksamheten inom 
fastigheten. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 april 2021 § 46 att lämna positivt 
planbesked för detaljplan Ölycke 1:228 i Löberöd. 

Beslutsunderlag 
 Plankarta, samrådshandling för detaljplan för Ölycke 1:228 
 Planbeskrivning, samrådshandling för detaljplan för Ölycke 1:228 
 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, Geoteknik och 

Markmiljö, 2021-11-14 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 46, 2021 Planbesked för 

fastigheten Ölycke 1:228, Eslövs kommun 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till samrådshandlingar för 
Detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun. 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva utökad handelsverksamhet i centrala Löberöd 
genom att möjliggöra för en tillbyggnad av ICA Nära. Planen ska även säkerställa 
hantering av dagvatten samt en god trafiksituation kring butiken.  
 
Planförslaget är i enlighet med Eslövs översiktsplan 2035, som antogs av 
kommunfullmäktige den 28 maj 2018 § 50. Markanvändningen för området är i 
översiktsplanen stadsbygd och i översiktsplanen står det även för Löberöd att 
”Kommunen verkar för att bibehålla och utveckla servicen, eftersom den är av stor vikt 
för Löberöd och för omkringliggande landsbygd och mindre byar”.  
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Detaljplanen reglerar användning för centrumändamål, vilket enligt Boverket ska 
tillämpas för områden för kombinationer av handel, service, tillfällig vistelse, 
samlingslokaler, kontor och annan jämförlig verksamhet som ligger centralt eller på 
annat sätt ska vara lätta att nå. I dagsläget utgör ICA Nära den enda verksamheten inom 
fastigheten. Kommunledningskontoret bedömer att det är lämpligt att planlägga för 
centrumändamål för att skapa en flexibel användning av fastigheten. Det centrala läget i 
Löberöd gör att fastigheten skulle kunna lämpa sig för att innehålla den typen av 
funktioner som Boverket anger utöver handel.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Detaljplan för fastigheten Ölycke 

1:228, i Löberöd, Eslövs kommun ska hållas tillgänglig för samråd. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sista dag för samråd är den 8 juni 

2022. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Avdelningschef 
Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret
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Detaljplan för fastigheten Ölycke 1:228,  
i Löberöd, Eslövs kommun 
Samrådshandling  

 

 

 

 

Diarienummer: KS 2021.0030 
Upprättad: 2022-03-08 

Handlingar som tillhör detaljplanen: 
- Plankarta 
- Planbeskrivning 
- Fastighetsförteckning 
- Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, Geoteknik och Markmiljö 
(PQ Geoteknik och Miljö AB 2021-11-14) 
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Standardförfarande: 

 

 

VAD ÄR EN DETALJPLAN?  
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen 
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera 
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är 
juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. 
Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för 
plankartans innebörd. 

PLANPROCESSEN  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett 
förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda 
intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för 
sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter. 

Denna detaljplan tas fram genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
2010:900.  

  

363 ( 858 )



KS 2021.0030 den 8 mars 2022 
 

3 
 
 

INLEDNING 
SAMMANFATTNING 
Syftet med detaljplanen är att pröva utökad handelsverksamhet i centrala Löberöd. 
Planen ska möjliggöra för en tillbyggnad av ICA Nära i Löberöd. Planen ska 
säkerställa hantering av dagvatten samt en god trafiksituation kring butiken.   

Planområdet ligger i Löberöds centrum på den östra sidan om Gamla torget och 
omfattar fastigheten Ölycke 1:228 som är drygt 2100 kvadratmeter stor. Nuvarande 
ICA-butik upptar cirka 600 kvadratmeter av ytan och är fördelad på två 
byggnadskroppar. 

Utbyggnaden är av vikt dels för personalens arbetsmiljö, men även för att stärka 
möjligheten för boende att handla dagligvaror lokalt.  

Planförslaget innebär att matbutiken kan byggas ut på grönytan som finns inom 
fastigheten. Trädraden med björkar i den östra plangränsen kommer att bevaras. 
Byggnaden kommer att ha en maximal höjd på 7,6 meter.  

 

 
Figur 1 Ortofoto som visar planområdets placering i Eslöv tätort. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
PLANDATA 
Areal och Markägoförhållanden 
Planområdet ligger i Löberöds centrum på den östra sidan om Gamla torget och 
omfattar fastigheten Ölycke 1:228 som är drygt 2100 kvadratmeter stor. 
Fastigheten är i privat ägo och ägs av Torget i Löberöd AB. Nuvarande ICA-butik 
upptar cirka 600 kvadratmeter av ytan och är fördelad på två byggnadskroppar. 

Angränsande fastigheter är Ölycke 1:75, 1:76, 1:62 och 1:165 samt kommunens 
fastighet Ölycke 1:140.  

 

 

Figur 2 ICA-butikens läge i centrum. 

 

BEFINTLIG STADSBILD OCH MARKANVÄNDNING 
Planområdet ligger i centrala Löberöd som präglas av en äldre bymiljö i 
odlingslandskapet. I Löberöd finns en hög servicegrad med både offentlig och 
kommersiell service vilket ICA-butiken är en del av. ICA-butiken utgör 
tillsammans med Gamla Torget ortens mest centrala delar och är en mötespunkt för 
Löberödsborna.  

Fastigheten inrymmer den gamla butiksbyggnaden mot Hörbyvägen med den 
gamla entrétrappan i korsningen.  

Gamla 
Torget 

Busshåll
plats 
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Figur 3 Den ursprungliga butikslokalen 

 

Historik  
Byggnaden i korsningen Hörbyvägen/Gamla torget är den äldsta bebyggelsen på 
fastigheten. Troligtvis uppkom den i samband med att Löberöd växte fram efter att 
Ystad-Eslövs järnväg anlades 1866 och stationen i Löberöd byggts. Den har dock 
blivit tillbyggd i tre omgångar fram tills att den senaste tillbyggnaden i gult tegel 
uppfördes. Där den senaste tillbyggnaden uppfördes låg tidigare Löberöds hotell. 
Hotellet byggdes 1885 och revs sedan 1978 och på platsen byggdes den nya delen 
av ICA-butiken.  

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  
Riksintressen 
Totalförsvaret  
Ett område som sträcker sig från Harlösa till Löberöd, söder om Hörbyvägen ingår 
i totalförsvarets riksintresseområde med särskilt behov av hinderfrihet.  
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Översiktsplan Eslöv 2035 
Planförslaget är i enlighet med Eslövs översiktsplan 2035, som antogs av 
kommunfullmäktige 28 maj 2018. Markanvändningen för området i 
översiktsplanen är stadsbygd.  

Gällande detaljplan 
För planområdet gäller detaljplan Förslag till stadsplaneändring för kv. 15, 17, 18, 
19, 35 o 37 i Löberöds municipalsamhälle som antogs 16 mars 1939. Detaljplanen 
anger bostadsändamål för fastigheten där byggnader får uppföras högst med två 
våningar till en största höjd av 7,60 meter. Byggnadsnämnden kan även medge 
inredning av samlingssalar och garage, samt lokaler för handel och hantverk. 
Taklutningen på byggnader får vara högst 30 grader om vinden inte är inredd.  

Området mot Gamla torget är betecknat med S, vilket innebär att det endast får 
bebyggas med hus som är sammanbyggda, men byggnadsnämnden kan medge 
vissa undantag. Husen inom S betecknat område ska uppföras i tegel eller annat, ur 
brandsäkerhetssynpunkt, likvärdigt material. För området som är betecknat med Ö 
får endast bebyggas med fristående hus eller med hus som är sammanbyggt med 
hus i gemensam tomtgräns. Området betecknat med Ö får högst bebyggas till 1/3 
av tomten. 

De punktprickiga områdena i öst och norr innebär att marken inte får bebyggas. 
Område med korsprickad mark får bebyggas endast med uthus, garage och 
liknande mindre gårdsbyggnader. 

 

Figur 5 Utdrag ur Förslag till stadsplaneändring för kv. 15, 17, 18, 19, 35 o 37 i Löberöds 
municipalsamhälle. 
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Angränsande detaljplan 
Detaljplan för Ölycke 1:140 m.fl. från 1994 omfattar torgytan väster om 
planområdet. Detaljplanen reglerar ytor för gator, torg, parkering och 
bostadsbebyggelse.  

 

Figur 6 Detaljplan för Ölycke 1:140 m.fl. 

Detaljplan för fastigheterna Ölycke 1:18, 1:19 m.fl. omfattar ett större område norr 
om ICA-tomten. Detaljplanen innehåller både sammanbyggda och fristående 
bostäder, yta för allmänt ändamål som utgörs av Ölyckeskolan samt  ett område för 
idrottsändamål.  

 

Figur 7 Detaljplan för fastigheterna Ölycke 1:18, 1:19 m.fl. 
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Planuppdrag 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade att ge ett positivt planbesked 2021-04-13 
§ 43.  

KULTURMILJÖ 
Kulturhistoriska byggnader och miljöer 
Det finns inga utpekade kulturhistoriska värden inom planområdet.  

Löberöd har en stadsmässig bykärna med rik kulturmiljö. Orten växte fram i 
samband med att järnvägen etablerades vilket det fortfarande syns spår av trots 
att järnvägen inte längre finns kvar. Byn karaktäriseras av strukturen med fyra 
vägar som möts i ett torg, där byns centrum finns. Husen ligger generellt sett nära 
gatan, vilket skapar ett intimt gaturum och en känsla av småskalighet som tilltalar 
många. 

Den ursprungliga butiksbyggnaden uppfördes i slutet av 1800-talet och utgör en del 
av de byggnader som karaktäriserar Löberöds centrum med en tät placering mot 
Hörbyvägen/ Gamla torget. Byggnaden har en utmärkande bågformad fris under 
takfoten som även återfinns på grannhuset.  

 

Figur 8 ICA-butiken är en av de äldsta byggnaderna i Löberöd. 

Arkeologi/Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom området. I det fall fornlämningar påträffas i 
samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§ kulturmiljölagen, 
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
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SERVICE 
I Löberöd finns butiker, apotek, vårdcentral, djurklinik och tandläkare som 
tillsammans med service som förskola, skola och äldreboende gör byn attraktiv och 
livskraftig. 
 

TRAFIK 
Gång- och cykelvägar  
Planområdet är väl kopplat till det befintliga gång- och cykelnätet. Längs med 
Hörbyvägen och Storgatan finns gångvägar delvis på ömse sidor om vägen. 
Cyklister rör sig i blandtrafik längs Storgatan och Hörbyvägen. På Lilla Tvärgatan 
som är lågtrafikerad sker cykling och gång i blandtrafik. 

Kollektivtrafik  
Busshållplats finns cirka 70 meter från planområdet. Regionbuss 436 trafikerar 
sträckan Eslöv C och Löberöd Torg.  

Biltrafik  
Eslövs kommun är väghållare för Gamla torg och Lilla Tvärgatan. Trafikverket är 
väghållare för Hörbyvägen och Storgatan. Hörbyvägen trafikeras av 500-1000 
fordon/dag och Storgatan trafikeras av 2000-4000 fordon/dag enligt Trafikverkets 
senaste statistik (NVDB). Varuleveranser till butiken sker från Storgatan via Lilla 
Tvärgatan, lastbilarna lämnar butiken via gatan vid Gamla Torget och ut till 
Storgatan.   
 
Parkering  
På fastigheten finns idag en parkeringsyta för cirka 20 parkeringsplatser. Besökare 
till butiken parkerar även längs med Gamla torget.  

Den 6 april 2021 antog kommunstyrelsen i Eslövs kommuns en ny parkeringsnorm 
(Parkeringsnorm 2020) för kommunen. 
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NATUR 
Natur, park och rekreation  
Inom planområdet finns inget identifierat värdefullt naturområde. Fastigheten 
omges av en formklippt häck som är ett värdefullt habitat för småfåglar. Längs med 
Lilla Tvärgatan finns en trädallé med björkar som omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer.  

 

Figur 9 Björkallén i planområdets östra gräns 

Väster om planområdet ligger Gamla Torget som är en mindre parkyta med busk- 
och trädplanteringar, bänkar, klippt gräs och en centralt placerad fontän.  

I Löberöds västra utkant ligger Braheskogen som är en värdefull resurs för boende 
i byn. Skogen, som är en ädellövskog, innehåller en motionsslinga på 1,5 
kilometer.  

Biotopskyddad mark  
Området berörs av biotopskydd avseende allé längs Lilla Tvärgatan. 

Topografi 
Planområdet är relativt flackt och ligger på cirka +134 meter över nollplanet.   

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk undersökning har genomförts (PQ Geoteknik och Miljö AB 2021-
11-14). Undersökningen visar att marken generellt utgörs av ett övre lager 
mulljord, cirka 0,3-0,4 meter tjockt men kan lokalt vara uppmot 1 meter. Därefter 
följer vanligtvis naturligt lagrad sand med innehåll av silt och grus ner till cirka 1-2 
meter djup, vilande på sandmorän ner till undersökt djup, cirka 3-4 meter. 
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Undantaget är borrpunkt 5 (se bilaga), där ytlagren utgörs av cirka 0,05 meter asfalt 
och fyllning av grus och mullhaltig grusig sand till cirka 1 meter djup. 

Undersökta jordlager är vanligtvis medelfasta eller fasta men lokalt runt borrhål 2 
är jorden lös eller mycket lös kring grundvattenytan vid djup cirka 2,5 meter. 

Berg finns enligt kartmaterial i SGUs brunnarkiv på djup cirka 20 meter, eller nivå 
cirka +114. 

Markföroreningar 
En markmiljöundersökning har genomförts med hänseende till markföroreningar 
(PQ Geoteknik och Miljö AB 2021-11-14).  
 
Resultaten är jämförda med och klassificerade enligt NVs generella riktvärden. 
Erhållna resultat visar halter av PAH-H och PAH-M strax över riktvärdet för 
känslig markanvändning (KM) i ett prov, och återfinns i mulljord mellan 0-0,4 
meter under markyta. Halten är dock tydligt under riktvärdet för mindre känslig 
markanvändning (MKM). 
 
I övriga prover, både i fyllning, mull och underliggande naturlig mineraljord 
påvisas inga halter över KM. Samtliga halter är därmed under aktuell 
markanvändning, mindre känslig markanvändning. 
 
I princip alla prover uppvisar dock halter över mindre än ringa risk för 
anläggningsändamål (MRR). Jämförelse med MRR är relevant om massor skall 
borttransporteras från fastigheten. 
 

Markradon 
Markradonhalten har undersökts i två punkter inom området. 
Markradonhalter mellan 15,6 och 19,1 kilobecquerel per kubikmeter har uppmätts, 
vilket ligger inom normalriskmarkintervallet. 
 
Luftföroreningar  
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kapitlet i miljöbalken gäller för 
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10).  

Luften i Löberöd bedöms generellt vara god. Eslöv ligger dock över genomsnittet i 
länet vad gäller kväveoxider och partiklar. Kväveoxiderna kommer främst från 
väg- och tågtrafik samt från jordbruket och partiklarna kommer främst från 
jordbruket. 

Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom 
Eslövs kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom 
planområdet. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 
VA-ledningar 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för VA. Ledningar för 
dagvatten, spillvatten och vatten finns i Hörbyvägen. I Gamla Torget finns en 
kombinerad ledning för spillvatten och dagvatten. 

Fastigheten Ölycke 1:228 och Ölycke 1:165 har gemensam förbindelsepunkt för 
avlopp i Lilla Tvärgatan. Det innebär att fastigheten Ölycke 1:165 har sin privata 
avloppsservis över fastigheten Ölycke 1:228. 

Dagvatten 
Befintlig grönyta inom fastigheten infiltrerar och renar dagvatten. Det rinner 
dock inget regnvatten till ytan från fastighetens övriga ytor eftersom den 
avgränsas med kantsten.  
 
Renhållning 
Sophantering sker på egen fastighet. Närmaste återvinningstation ligger på 
Löparegatan, cirka 500 meter från planområdet. 

Övriga ledningar 
Ledning för fiber finns i Hörbyvägen. Ledning för el finns i Hörbyvägen, Gamla 
Torget och Lilla Tvärgatan.  
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PLANFÖRSLAG    
PLANSÖKANDE  
Plansökande är butiksägarna för ICA Nära i Löberöd, tillika fastighetsägare av 
Ölycke 1:228. Planarbetet har initierats av Torget i Löberöd AB genom 
Industritekniska gruppen AB. Bebyggelseförslaget har tagits fram av ICA.  

PLANENS SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att pröva utökad handelsverksamhet i centrala Löberöd. 
Planen ska möjliggöra för en tillbyggnad av ICA Nära i Löberöd. Planen ska 
säkerställa hantering av dagvatten samt en god trafiksituation kring butiken.   

 

Figur 10 Illustration som visar planerad tillbyggnad. 

 

MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD    
Markanvändningen föreslås till C- centrum. Användningen medger centralt 
lokaliserad handel, och tillåter även service, tillfällig vistelse, samlingslokaler, 
kontor och annan jämförlig verksamhet som ligger centralt eller på annat sätt ska 
vara lätta att nå. Även komplement till verksamheten centrum ingår i 
användningen. Parkering ingår i användningen och säkerställs i plankartan genom 
prickmark. Prickmarken som omfattar totalt 788 kvadratmeter säkerställer även 1,5 
meter byggnadsfritt område mot fastigheterna 1:75 och 1:76. Utöver största tillåtna 
byggnadsarea på 1100 kvadratmeter finns 300 kvadratmeter som inte omfattas av 
byggnadsfritt område.  
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Nya byggnader ska utformas med en likvärdig nockhöjd som de två befintliga 
byggnadsdelarna, maximalt 7,6 meter. Taklutningen medges mellan 15 och 30 %.  

 

Planförslaget innebär utökad handelsverksamhet med tillhörande parkering. Den 
tillkommande byggnadskroppen är indelad i två sektioner för att ge ett intryck av 
mindre enheter. Utbyggnaden från 1970-talet kommer att vitputsas och 
tillkommande byggnadskroppar putsas i rött. Den äldsta byggnaden som är belägen 
i korsningen Hörbyvägen/ Gamla Torget lämnas oförändrad.  

 

Figur 11 Vy från Gamla Torget 

 

Figur 12 Vy från Lilla Tvärgatan 
 

TRAFIK 
Besökstrafiken förväntas bli oförändrad och parkering kan ske på samma yta som 
tidigare. Befintlig parkering uppfyller parkeringsnormen för verksamheter även 

377 ( 858 )



KS 2021.0030 den 8 mars 2022 
 

17 
 
 

efter den planerade tillbyggnaden. De tre p-platserna vid varuintaget är avsedda för 
personal.  

Leveranser till butiken antas bli antingen oförändrade i antal eller färre eftersom 
butiken kommer att kunna hålla ett större lager i och med utbyggnaden. 
Varuleveranserna ska även i fortsättningen anlända från Storgatan i söder.  

 
BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD 
Eftersom antalet leveranser till butiken antas minska eller vara oförändrade genom 
föreslagen utbyggnad, så antas buller till följd av trafik vara oförändrat. Någon 
bullerutredning har därför inte utförts i samband med detaljplanen. 

Inga bostäder planeras inom detaljplanen.  

Buller från teknisk utrustning som exempelvis fläktar, kompressorer och 
värmepumpar omfattas av Naturvårdsverkets vägledning för industri- och annat 
verksamhetsbuller. Utgångsvärdet för närliggande bostäders uteplats är 50 decibel 
under dagtid, 45 decibel under kvällstid och 40 decibel nattetid. Befintlig gaskylare 
avger 37dBa. 

Eftersom det är en förrådsbyggnad placerad mellan butikens fläktar och 
bostadshusen som avskärmar ljudkällan antas fläktljuden inte uppnå de bullernivå 
som anges i Naturvårdsverkets vägledning.  
 

NATUR 
Björkallén skyddas i detaljplanen genom planbestämmelsen ”n1”.  Marklov krävs 
för fällning av träd (a1). Rotsystemet får inte ta skada vid anläggning av 
parkeringsytan och yta för leveransmottagning.  
 

EKOSYSTEMTJÄNSTER  
Ekosystemtjänster är tjänster som naturen tillhandahåller som bidrar till 
människors välbefinnande och välmående. Ekosystemtjänster delas oftast upp i 
fyra grupper (Källa: Naturvårdverket):  
 
• Stödjande ekosystemtjänster  
o Förutsättningen för att övriga tjänster ska fungera, exempelvis fotosyntes och 
jordmånsbildning  
 
• Försörjande ekosystemtjänster  
o Tillhandahållande av råvaror för produktion av exempelvis mat, dricksvatten, 
fiberråvara och bioenergi.  
 
• Reglerande ekosystemtjänster  
o Exempelvis luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning och pollinering.  
 
• Kulturella ekosystemtjänster  
o Tillhandahållande av naturmiljöer lämpliga för till exempel friluftsliv, 
rekreation och pedagogik.  
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Planförslaget har analyserats med verktyget Ester. Ester är framtaget av Boverket 
och kartlägger och värderar vilka ekosystemtjänster som finns på en plats samt 
analyserar hur befintliga ekosystemtjänster kan komma att påverkas, positivt och 
negativt, av en planerad åtgärd.  
 
Planförslaget innebär ingen större förändring av markanvändningen utöver 
butikens utbyggnad på gräsytan, men rörande stödjande ekosystemtjänster så 
kommer ett genomförande av planförslaget innebära att marken inom planområdet 
kommer att bebyggas och hårdgöras. Detta innebär att dagvatten som infiltreras i 
gräsytan i stället kommer att hanteras i ett underjordiskt magasin. 
 
Ekosystemtjänsten i sig påverkas i helhet inte påtagligt negativt då det 
underjordiska magasinet kommer att fördröja dagvatten som sedan leds till det 
allmänna ledningsnätet i samma mängd som idag. Kring planområdet finns 
grönytor i form av parkmark och trädgårdar där denna tjänst kan fortgå. 
Ekosystemtjänsten går därmed inte helt förlorad genom byggnation av området. 
 
Trädallén som bevaras tillhandahåller skugga och kolbindning vilket är reglerande 
ekosystemtjänster.  

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Dagvatten 
Dagvattenhantering regleras i plankartan genom planbestämmelsen b1. 
Fördröjningsmagasin dimensioneras för 20-års regn med 10 minuters varaktighet 
vilket ger en regnintensitet på cirka 0,029 liter per sekund och kvadratmeter. Yta 
som avses är cirka 1450 kvadratmeter. Detta ger en våtvolym motsvarande cirka 25 
kubikmeter. Fördröjningsmagasinet placeras i mark på varumottagningsytan. 
Magasinet uppbygges med typ Wavin Aquacell dagvattenkassetter. Enlig utförd 
markundersökning består jordlagren av siltig sand som har god 
infiltrationsförmåga. Fördröjningsmagasinet anslutes till kommunens 
dagvattenledning som bräddavlopp, på av kommunen angiven tillåtet flöde.  

Spillvatten  
Dagvattenledning och spillvattenledning separeras i samband med detaljplanens 
genomförande.  

Dricksvatten 
Dricksvatten kommer fortsatt att tillhandahållas av VA SYD.  

Renhållning 
Sophantering sker fortsatt inom den egna fastigheten och hämtning av avfall utförs 
av MERAB. 

Energiförsörjning 
Energiförsörjningen sker genom återvunnen värme från livsmedelskylan via 
ventilationen. 
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SÄKERHET OCH HÄLSA    
Kommunen bedömer att bullerskydds- eller riskåtgärder inte behöver utföras.  

   
SOCIALA ASPEKTER 
Trygghet, jämställdhet och mångfald 
Butikens närvaro på orten är en viktig del av boendemiljön för personer som är i 
behov av att kunna ha tillgång till dagligvaror på gångavstånd. I närheten av 
planområdet finns säkra gång- och cykelvägar som underlättar kopplingen mellan 
olika målpunkter inom närområdet. 
 
Barnkonventionen    
Inom planområdet finns inga ytor eller aktiviteter som riktar sig till barn. Inom 
närområdet finns tillgång till förskolor, skolor och rekreationsområden med säkra 
och trygga gång- och cykelförbindelser. 

  

380 ( 858 )



KS 2021.0030 den 8 mars 2022 
 

20 
 
 

PLANBESTÄMMELSER 
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KONSEKVENSER  
 

MILJÖKONSEKVENSER 
Strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken 
Tillväxtavdelningen bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 
§ PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför 
inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.  

 
Påverkan på riksintresse  
Planområdet berörs av totalförsvarets riksintresseområde med särskilt behov av 
hinderfrihet. Detaljplanen medger inte högre byggnadshöjder eller andra förslag 
som kan antas hindra totalförsvarets verksamhet. Kommunledningskontoret 
bedömer att detaljplanens genomförande inte påverkar riksintresseområdet 
negativt. 
 
 
MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 
Luftkvalitet 
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft iakttas. 
Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft. I och omkring planområdet finns inga områden där 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids och planen innebär ingen 
betydande ökning av trafik. 

Vattenkvalitet  
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för vatten iakttas. 
Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer för 
vatten. Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde. Planområdet har 
avrinning mot Kävlingeån. Nödvändiga dagvattenåtgärder ska anläggas för att 
dagvattnet inte ska ge en negativ påverkan på ytvattenförekomstens kemiska och 
ekologiska status. 

 

DAGVATTEN  
Fastighetsägaren avser att anlägga ett underjordiskt dagvattenmagasin med en 
volym som motsvarar den mängd dagvatten som gräsytan infiltrerar. Flödet till VA 
SYDs ledningar kommer inte att öka jämfört med läget innan detaljplanens 
genomförande och kommunledningskontoret bedömer att förslaget inte bidrar till 
negativa konsekvenser för den allmänna dagvattenhanteringen.  

 

ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL  
Enligt skyfallskarteringen för Löberöd är fastigheten inte drabbad av skyfall i 
någon större utsträckning. Däremot finns det områden längre västerut i Löberöd 
som är hårt drabbade vid skyfall. Inom planområdet ökar andelen hårdgjorda ytor i 
samband med tillkommande bebyggelse och därmed sker också en ökad avrinning. 
Kommunledningskontoret bedömer att planförslagets effekter på skyfall är ringa. 
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NATURMILJÖ OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 
Den mark som tas i anspråk för butiksändamål är en gräsyta med troligen låga 
biologiska värden. Kommunen menar därför att naturvärden ej kommer till skada. 
Uppvuxen vegetation bevaras i så hög grad som möjligt. Befintliga biotoper inom 
planområdet föreslås fortsatt ingå i kvartersmark och avses bevaras.  

 

BIOTOPSKYDDSOMRÅDE 
Biotopskyddad allé bevaras.  
 

MARK OCH GRUNDLÄGGNING 
I utförd geoteknisk undersökning (PQ Geoteknik och Miljö AB, 2021-11-14) anges 
följande rekommendationer för grundläggning inom planområdet:  

 
Normalt skall all fyllning, mullhaltig och övrig lös eller på annat sätt otjänlig ytjord 
bortschaktas under grundläggning, cirka 0,3-0,4 meter i borrpunkt 1-4 men cirka 1 
meter i borrpunkt 5. 

Grundläggning kan utföras som planerat, med konventionellt betonggolv på mark 
med förstyvningar eller separata grundplattor under bärande konstruktioner. All 
grundläggning och ny fyllning skall utföras från torra, fasta och ostörda 
schaktbottnar. 

Beakta för ouppvärmda konstruktioner att befintlig jord delvis är tjälfarlig. 

 
MARKRADON 
Vid normalriskmark ska byggnader utföras med radonskyddad grundläggning. 
 

MARKFÖRORENINGAR 
Planområdet har inga kända markföroreningar. 
 

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 
Planområdet ligger centralt i Löberöd, nära annan service och kollektivtrafik. 
Kommunledningskontoret bedömer att planförslaget innebär god hushållning med 
naturresurser eftersom förslaget innebär en utveckling av handelsverksamheten på 
orten utan att oexploaterad mark tas i anspråk. Utbyggnaden sker inom den egna 
tomten på en annars outnyttjad yta bakom butiken. 

 

STADSBILD/LANDSKAPSBILD 
Den nya tillbyggnaden kommer att uppföras på baksidan av den befintliga butiken 
med en nockhöjd som inte överstiger den som gällande detaljplan anger på 7,6 
meter. Tillbyggnaden kommer till stor del vara skymd av intilliggande byggnader 
och stadsbilden blir därmed inte märkbart påverkad.  
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ARKEOLOGI 
Inga kända fornlämningar finns inom området. I det fall fornlämningar påträffas i 
samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§ kulturmiljölagen, 
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

 
SOLFÖRHÅLLANDEN 
Även om tillbyggnaden kommer att vara placerad närmare befintlig bebyggelse i 
norr så är det faktum att tillkommande bebyggelse är i samma byggnadshöjd som 
befintlig butik och kommer vara placerad bakom den befintliga uppväxta häcken 
faktorer som gör att den föreslagna bebyggelsens skuggning inte bedöms innebära 
negativa konsekvenser för omgivningen. 

 
TRAFIK 
ICA bedömer att antalet kunder fortsatt kommer vara likvärdigt efter utbyggnaden. 
Antalet parkeringsplatser kommer inte att öka i och med utbyggnaden och 
trafikflödena kommer därmed med stor sannolikhet inte att öka till följd av 
detaljplanens genomförande.  

Varutransporter kommer även efter förslagets genomförande att anlända från 
Storgatan via Lilla Tvärgatan, och lämna butiken via gatan vid Gamla Torget och 
ut till Storgatan. 

 
BEFINTLIG TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Befintlig teknisk infrastruktur förblir oförändrad. 

 
HÄLSA OCH SÄKERHET 
Trafikbuller 
Ljudnivåer påverkas av två vägar, Hörbyvägen och Södergatan. Inga andra 
bullerkällor bedöms påverka planområdet. Ingen trafikbullerutredning har 
genomförts eftersom förslaget inte bedöms bidra till ökning av trafik och 
trafikbuller som kan påverka boende i en större grad än det gör idag.  

Verksamhetsbuller 
Tillbyggnaden kommer troligen att få frånluftfläkt från inkåpan i blivande 
delikatessavdelning. Buller från teknisk utrustning som exempelvis fläktar, 
kompressorer och värmepumpar får inte överskrida riktvärden enligt 
Naturvårdsverkets vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller. 

 
Magnetfält och säkerhetsavstånd 
Det finns inga luftburna ledningar eller anordningar som kräver skyddsavstånd i 
närheten av butiken. 
 
 
SOCIALA KONSEKVENSER  
God bebyggd miljö  
ICA Nära utgör en central mötesplats och utgör den enda matvarubutiken på orten. 
Butiken möjliggör för ortsborna att tillgodose sitt behov av dagligvaror utan att 
behöva transportera sig till en större ort. För personer med begränsad möjlighet att 
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förflytta sig längre sträckor så som ungdomar och äldre är det värdefullt att det 
finns en närbutik. Det bidrar bland annat till att äldre kan bo kvar en längre tid.  
 
En ytterligare positiv aspekt med planförslaget är att en utbyggnad av butikens 
lokaler möjliggör till en förbättrad arbetsmiljö för de anställda på ICA. Idag 
upplevs butiken som trång och svårframkomlig, framför allt vid varupåfyllning i 
hyllorna.   
 
Tillgång till rekreativ miljö  
Planförslaget är närbeläget Braheskogen som erbjuder en rekreativ närmiljö.  
 
Befolkning och service  
Planens syfte medger utveckling av en servicefunktion som bidrar till att Löberöd 
är en livskraftig by. Detta kan få till följd att fler människor på sikt söker sig till 
Löberöd för boende.  

Barnkonventionen 
Eftersom planförslaget inte syftar till att barn ska vistas på platsen i annat än i 
vuxens närvaro bedömer kommunledningskontoret att en barnkonsekvensanalys 
inte behöver genomföras i ärendet. Barnens livsmiljö bedöms inte heller förändras 
eller försämras av ett utförande av planen. Planförslaget är av begränsad 
omfattning och förenligt med Översiktsplan Eslöv 2035. 

Tillgänglighet  
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet 
för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) 
och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med 
byggnadsprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning. 
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  

Säkerhet och trygghet  
Butiken bidrar till liv och rörelse under dess öppettider vilket kan bidra till en ökad 
upplevd trygghet i närområdet.   
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GENOMFÖRANDE 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planen handläggs med standardförfarande. När detaljplanen för fastigheten Ölycke 
1:1228 får laga kraft upphävs idag gällande plan för det område som detaljplanen 
avser. 
 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den får laga kraft.  
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande 
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.  
 
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL). 
 
Tidplan 
Detaljplanen förväntas kunna antas första kvartalet 2023.  

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER  
Planekonomi  
Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören. I avtalet regleras 
ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Fastighetsägaren 
bekostar undersökningar och utredningar som erfordras för detaljplanens 
framtagande och genomförande. Berörda fastighetsägare ombesörjer och bekostar 
eventuella ledningsomläggningar. Anslutning till kommunens allmänna vatten- och 
avloppsledningar skall ske enligt antagen taxa. 

Exploateringsavtal 
Inget exploateringsavtal avses tecknas i samband med denna detaljplan. 
Detaljplanens genomförande föranleder inga kostnader för kommunen.  
 
Fastighetsbildningsåtgärder 
Många fastighetsgränser är osäkra i centrala Löberöd och en fastighetsbestämning 
har genomförts för att fastställa den västra gränsen mellan fastigheterna Ölycke 
1:228 och Ölycke 1:140, se akt 1285-2018/8. 

Detaljplanen föranleder inte några övriga fastighetsbildningsåtgärder. 

Gemensamhetsanläggningar 
Detaljplanen föreslår inga gemensamhetsanläggningar. Om gemensamma behov 
uppstår inom kvarteret kan gemensamhetsanläggning eventuellt inrättas. Detta 
prövas i lantmäteriförrättning enlighet anläggningslagen (1973:1149).  

Konsekvenser för angränsande fastigheter 
Detaljplanen innebär en utökad byggrätt på fastigheten Ölycke 1:228. Byggrätten 
är placerad 1 meter från fastighetsgräns mot fastigheterna Ölycke 1:75 och 1:76.  

Ledningsåtgärder 
VA SYD vill se över möjligheten att ansluta fastighetens dagvatten till en renodlad 
dagvattenledning i samband med ombyggnationen. 
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Det åligger fastighetsägaren att göra en serviceanmälan till VA SYD i samband 
med bygglov.  

Servitut 
Det finns inga servitut knutna till fastigheten. Ett servitut ska upprättas mellan 
fastighetsägarna för Ölycke 1:228 och Ölycke 1:165 för spillvattenledningen som 
ligger under ICAs parkering.  
 

 

Planhandlingar upprättade av:  
Malin Nilsson och Emelie Edström, Planeringsarkitekter Radar Arkitektur och 
planering AB 

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
 
Kommunledningskontoret, 
Tillväxtavdelningen 
 
 
 
Katarina Borgstrand Sofia Svensson Malin Nilsson & 

  Emelie Edström 

 
Avdelningschef Planarkitekt  Planarkitekt 
Tillväxtavdelningen Tillväxtavdelningen Radar arkitektur AB 
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REDOVISNING – bilagor och ritningar 

Arbetet redovisas i följande dokument: 

 Plan, undersökningspunkter ritn. PQ-E193/101 

 Borrprofiler  ritn. PQ-E193/102 

 Jordartsklassificering  bilaga A 

 Markradonresultat  bilaga B 

 Analysresultat, sammanställning-jord  Bilaga 1 

 Analysresultat, laboratorieverifikat-jord   Bilaga 2 
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2021-11-14 

E193 

Eslöv, Löberöd, Ölycke 1:228, ICA Nära 

Geo- och markmiljöundersökning 

 

 

 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, 

Geoteknik och Markmiljö 
 

 

1. Orientering 

Uppdragsgivare Torget i Löberöd AB, ombud Ulf Ericsson, genom IT Gruppen AB, 

kontakt Rolf Lindelöf. 

 

Fastighet/Område Eslöv, Löberöd, Ölycke 1:228, ICA nära. 

 
Figur 1.1. Översiktskarta. (Källa www.eniro.se). 

 
 

Uppdrag Undersökning av de geo- och markmiljötekniska förhållandena inför 

tillbyggnad av befintlig livsmedelsbutik. 

 

Övrigt  I denna handling, ”MUR och PM Geo- och Miljöteknik” redovisas nu 

utförda geo- och markmiljötekniska undersökningar i tabell, med 

laboratorieprotokoll och på ritning. 

  

Fastigheten inom röda linjer och aktuella 

undersökningsområdet inom blått. 
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Begränsningar I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan prov-

tagnings- och analyspunkter att förekomma. PQAB svarar för riktig-

heten i resultaten av här analyserade prover. Vid eventuella åtgärder 

kan faktorer som t.ex. skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, 

civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy, nationella eller regionala 

miljömål, behöva vägas in. 

 

2. Ändamål 

Syfte Undersökningen skall utgöra underlag för beskrivning av de geo- och 

markmiljötekniska förhållandena inom området samt till geotekniska 

rekommendationer för grundläggning, schaktning m.m. och för 

hantering av eventuellt förorenad mark. 

 

3. Underlag och arkivmaterial för undersökningen 

Underlag Beställarens underlag har varit digital planritning över fastigheten. 

 

Förarbeten Inför planering av fältarbetena har inventering av ritningar och historik 

utförts omfattande följande moment. 

 Genomgång av erhållna handlingar från beställaren. 

 Studie av SGUs geologiska kartblad, allmänna flygbilder m.m. 

 Historisk inventering 

 Inventering av kablar och ledningar i mark. 

 

4. Styrande dokument 

Allmänt Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell 

bilaga. För information om laboratorie- och fältundersökningar för 

bestämning av geotekniska parametrar hänvisas läsaren till SS-EN 

1997-2 och nedanstående tabell. 

Tabell 4.1. Styrande dokument 

Aktivitet Standard eller annat styrande dokument 

Planering och redovisning 

Fältplanering och utförande 

Geoteknik 

Markmiljö 

Geoteknisk fälthandbok, Allmänna råd och metodbeskrivningar; 

SGF Rapport 1:2013. 

Fälthandbok. Undersökningar av förorenade områden; SGF 

Rapport 2:2013. 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem inklusive kompletteringar 2016. 

Fältundersökningar 

Skruvprovtagning samt 

trycksondering 

Geoteknisk fälthandbok, ….; SGF Rapport 1:2013. 

CPTu-sondering Rekommenderad standard för CPT-sondering; SGF Rap. 1:93 

Grundvattenrör SS-EN-ISO 22475–1:2006 

Markradondetektorer Enligt leverantörens (GJABs) instruktioner. 

Miljöteknisk provtagning Fälthandbok. …. förorenade områden; SGF Rapport 2:2013. 

Laboratorieundersökningar 

Jordartsklassificering SS-CEN ISO 14688-1:2002 och 14688-2:2004 

Externa kemiska analyser Enligt resp. laboratoriums (GJAB, Eurofins) kvalitetssystem. 
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Forts. Tabell 4.1. Styrande dokument 

Projektering, grundläggning 

Geokonstruktioner, Allmänna regler, SS-EN 1997-1, inkl nationell bilaga BFS 2011:1 EKS 10. 

Plattgrundläggning. SGI 1993. 

AMA Anläggning (17). 

Projektering, markföroreningar 

Naturvårdsverkets rapport 5976 (september 2009). Riktvärden för förorenad mark, inkl. nya riktvärden å 

160701. 

Naturvårdsverkets rapport 5977 (december 2009). Riskbedömning av förorenade områden. 

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, handbok 2010:1 Naturvårdsverket, UTGÅVA 1 februari 

2010. 

 

5. Planerade byggnationer, geoteknisk kategori och markanvändning 

Allmänt Inom undersökningsområdet planerar ICA Nära tillbyggnad av 

befintlig livsmedelsbutik. 

 

Geoteknik. kategori Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2, 

(GK1 och GK2). Planerad byggnation bör, men beroende på laster och 

design, normalt kunna hänföras till GK1. 

 

Markanvändning Den framtida markanvändningen på fastigheten kommer att förbli 

livsmedelsbutik, d.v.s. mark för handelsändamål. Härvid bedöms 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig 

markanvändning (MKM) vara tillämpliga att använda vid jämförelse 

med uppmätta halter i det nu aktuella området. Även känslig 

markanvändning (KM) och mindre än ringa risk för 

anläggningsändamål (MRR), används nedan. 

 

6. Geo- och miljötekniska fältundersökningar 

Allmänt Fältundersökningen har utförts under oktober månad 2021. Arbetena 

har utförts med borrbandvagn (typ Geotech 504), under ledning av 

Dan Svensson, LL Geoteknik AB. 

 

Fältarbeten Fältarbetena av PQAB 2021 har totalt omfattat nedanstående. 

 Skruvprovtagning i 5 punkter med uttag av jordprover för geo- och 

miljötekniska laboratorieanalyser. 

 Trycksondering i 4 punkter. 

 CPTu-sondering i 3 punkter. 

 Installation av grundvattenrör i 2 punkter. 

 Mätning av grundvattennivåer vid två tillfällen. 

 Installation och avinstallation av 2 st markradondetektorer. 

 

Positionering Undersökningspunkternas läge i plan och höjd har inmätts med GPS 

teknik av Asklunds Mätteknik AB, i koordinatsystem Sweref 99 13:30 

och höjdsystem RH 2000 och redovisas på planritning, ritn 101. 
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7. Geo- och miljötekniska laboratorieundersökningar 

Allmänt Laboratorieundersökningar har utförts under oktober månad 2021. 

 

Laboratorium Följande laboratorier har använts. 

 Geotekniska laboratoriearbeten, PQAB i Lomma. 

 Markradonanalyser, av GJAB i Lund, genom PQAB. 

 Kemiska miljöanalyser av jord, av Eurofins i Lidköping, genom 

PQAB. 

 

Laboratorieanalys Upptagna prover har analyserats med avseende på följande: 

 Jordartsklassificering på samtliga prover. 

 Markradonhaltbestämning på 2 st. detektorer. 

 Kemisk analys av 7 jordprover m.a.p. metaller, PAH och olja. 

 

8. Befintliga förhållanden 

Allmänt Fastigheten har en total ytan om ca 2100 m2. Nuvarande ICA affär har 

ca 600 m2 av ytan och är fördelad på två byggnadskroppar. Fastigheten 

är belägen i Löberöds centrum och begränsas av Gamla torget i väster, 

Hörbyvägen i norr och Lilla Tvärgatan i öster. 

 

Topografi Enligt borrhålsinformation ligger marken med nivåer kring +134. 

 

Markförhållanden Markytan inom undersökningsområdet utgörs huvudsakligen av en 

gräsyta samt en mindre del med asfalt närmast befintlig Ica-butik. 

Längs med fastighetsgränsen vid Lilla Tvärgatan finns en rad med 

buskar och en björkallé. 

 

Jordlager Undersökningsområdet utgörs generellt av ett övre lager mulljord, ca 

0,3-0,4 m tjockt men kan lokalt vara uppmot 1 m. Därefter följer 

vanligtvis naturligt lagrad sand med innehåll av silt och grus ner till ca 

1-2 m djup, vilande på sandmorän ner till undersökt djup, ca 3-4 m.  

 

Undantaget är borrpunkt 5, där ytlagren utgörs av ca 0,05 m asfalt och 

fyllning av grus och mullhaltig grusig sand till ca 1 m djup. 

 

 Undersökta jordlager är vanligtvis medelfasta eller fasta men lokalt 

runt borrhål 2 är jorden lös eller mycket lös kring grundvattenytan vid 

djup ca 2,5 m. 

 

 Berg finns enligt kartmaterial i SGUs brunnarkiv på djup ca 20 m, eller 

nivå ca +114. 

 

Grundvatten Vid borrning och ytterligare ett tillfälle under oktober 2021 inmättes 

grundvatten i observationsrör ca 2,6–2,9 m under markytan, 

motsvarande nivåer mellan +131,4 och +131,6. Kapillärt vatten har 

registrerats upp till som mest drygt en halv meter högre, +132,2. 
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Grundvattennivån kan antas variera med nederbörd och 

årstidsväxlingar varvid både högre och lägre grundvattennivåer än vad 

som redovisas här tidvis kan förväntas. 

 

Markradon Markradonhalten har undersökts i två punkter inom området. 

Markradonhalter mellan 15,6 och 19,1 kBq/m3 har uppmätts, vilket 

ligger inom normalriskmarkintervallet. Se även bilaga B. 

(Lågriskmark 0-10 kBq/m3, normalriskmark 10-50 kBq/m3 och 

högriskmark >50 kBq/m3). 

 

9. Undersökningsresultat - föroreningar 

Jord Resultaten från utförda jordanalyser redovisas i sammanställning i 

tabell 9.1–9.2 nedan samt i bilaga 1 och i detalj med laboratorie-

verifikat i bilaga 2. 

 

 Resultaten är jämförda med och klassificerade enligt NVs generella 

riktvärden. Erhållna resultat visar halter av PAH-H och PAH-M strax 

över riktvärdet för KM i ett prov, och återfinns i mulljord mellan 

0-0,4 m under markyta. Halten är dock tydligt under riktvärdet för 

MKM. 

 

I övriga prover, både i fyllning, mull och underliggande naturlig 

mineraljord påvisas inga halter över KM. Samtliga halter är därmed 

under aktuell markanvändning, MKM.  

 

I princip alla prover uppvisar dock halter över MRR. Jämförelse med 

MRR är relevant om massor skall borttransporteras från fastigheten. 
 

Tabell 9.1, Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. metaller och PAH, (mg/kgTS). 

Prov- 
punkt 

Djup, 
m u my. 

Jordart As Ba Pb Cd Co Cu Cr Hg Ni V Zn PAH-H PAH-M PAH-L 

1 0-0,4 sandig Mulljord 2,2 32 19 0,1 2,5 5,9 5,4 0,049 3,3 12 43 0,53 0,42 0,0225 

2 0-0,3 
sandig Mulljord, 
mullhaltig Sand 

2,8 29 23 0,1 2,8 8,2 6,8 0,071 3,6 14 42 0,77 0,57 0,0225 

*2 0,3-1,0 grusig siltig Sand 1,05 22 6,3 0,1 3,3 3,1 5,9 0,013 3,5 15 38 0,055 0,0375 0,0225 

3 0-0,3 sandig Mulljord 1,05 35 22 0,1 2,6 6 5,4 0,048 3,1 13 52 0,51 0,38 0,0225 

4 0-0,4 sandig Mulljord 3,2 56 43 0,27 3,3 9,6 7 0,12 3,9 16 110 3,8 3,8 0,3 

5 0,2-0,5 
F/mullhaltig 
grusig Sand 

2,5 26 6,3 0,1 2,1 5,3 6,2 0,005 5,1 8,3 22 0,055 0,0375 0,0225 

5 0,5-1,0 
F/mullhaltig 
grusig Sand 

2 37 15 0,1 3,8 6,3 7,5 0,065 6,2 13 180 0,57 0,51 
0,085 

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 
2 0,6 

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 
3,5 3 

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 
20 15 

FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000 
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Tabell 9.2. Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. ”olja”, (mg/kgTS). 

Prov- 
punkt nr 

Djup, 
m.u.my. 

Jordart Bensen Toluen 
Etyl- 

bensen 
Xylen 

Alifater 
>C5-C8 

Alifater 
>C8-C10 

Alifater 
>C10-C12 

Alifater 
>C12-C16 

Alifater 
>C5-C16 

Alifater 
>C16-C35 

Aromater 
>C8-C10 

Aromater 
>C10-C16 

Aromater 
>C16-C35 

*1 0-0,4 sandig Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*2 0-0,3 
sandig Mulljord, 
mullhaltig Sand 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

2 0,3-1,0 grusig siltig Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*3 0-0,3 sandig Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*4 0-0,4 sandig Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 0,91 1,2 

5 0,2-0,5 
F/mullhaltig grusig 
Sand 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*5 0,5-1,0 
F/mullhaltig grusig 
Sand 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

NV-KM 0,012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 

NV-MKM 0,04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 

FA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 

Förklaringar Grön färg Markerar att halten understiger MRR/<KM (då MRR-halt ej finns) 
 Ljusgrön färg Markerar halt i intervallet MRR-KM 
 Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM 
 Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA 
 Röd färg Markerar halt >FA 

*) Klassificeringsfärg styrs av tabell 9.1 eller 9.2. 
Vid rapporterade "mindre än"värden har halva det utsvarade värdet här angetts, i ljusblå färg. 

 

10. Härledda värden och dimensionering  

Allmänt Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats 

från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av 

hävdvunna tabellvärden. Parametrar och partialkoefficienter för 

dimensionering redovisas nedan, för GK1 respektive GK2. 

 

GK1 Planerad byggnad torde dessa kunna utföras med normal ytlig 

plattgrundläggning som dimensioneras i GK1 med ett tillåtet 

grundtryck, fd=100 kPa. 

 

GK2 Om oekonomiska dimensioner erhålls i GK1 kan dimensionering 

istället utföras i GK2, varvid parametrar och partialkoefficienter i 

tabell 10.1 nedan kan användas. Stora laster eller tillkommande 

konstruktioner kan erfordra kompletteringar.  

Tabell 10.1. Dimensioneringsparametrar 

Jordart Nivå, m.ö.h. Friktionsv,  Skjuvhållf, kPa Tunghet, kN/m³ Modul, MPa 

Ny fylln. bergkross.      --- k='k=40 cuk=c’k=0 k=21, 'k=11 Ek=45 

Mulljord 

GRUNDLÄGG EJ HÄR 

>+133,8 

(+133 i bh 5) 
k=’k=-- cuk=c’k=0 k=18, 'k=8 Ek=-- 

siltig grusig Sand +133,8 - +132,3 k='k=36 cuk=c’k=0 k=20, ’k=10 Ek=25 

Sand/Sandmorän m.m. +132,3 - +131,0 k='k=32 cuk=c’k=0 k=18, ’k=8 Ek=10 

siltig Sandmorän +131,0 - +130,0* k=’k=38 cuk=c’k=0 k=21 ’k=11 Ek=35 

Partialkoefficienter 

’ 

cu

c’

M=1,0** RD

Dimensionerande grundvattennivå sätts till +133 eller nivå för dräneringsledningar. 

Jordlagernivåer har en viss variation inom fastigheten och tabellerade nivåer ska se ses som medelvärden som lokalt kan 

ha mindre avvikelser. 

*) Kan sannolikt användas ned till berg, (på ca 20 m djup), men bör inte behövas till mer än djup enligt tumregler för 

sättningsberäkning i IEG Rapport 7:2008. 

**) Vid beräkning av schakttonnage skall entreprenören räkna med d=1,2k. 

En förutsättning för att linjära beräkningsmetoder skall få användas vid sättningsberäkning är att dimensionerande vertikal 

lasteffekt är mindre än 2/3 av dimensionerande bärförmåga i brottstadiet. 
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Sättningar Inga sättningsberäkningar har utförts i detta läge. Dels för att detta ej 

behöver utföras i GK1. Dels för att varken laster eller design funnits 

tillgänglig för beräkning i GK2. Vid dimensionering i GK2 utförs 

sättningsberäkning i byggnadskonstruktörens regi. 

 

11. Rekommendationer-grundläggning 

Grundläggning Normalt skall all fyllning, mullhaltig och övrig lös eller på annat sätt 

otjänlig ytjord bortschaktas under grundläggning, ca 0,3-0,4 m i 

borrpunkt 1-4 men ca 1 m i borrpunkt 5. 

 

Grundläggning kan utföras som planerat, med konventionellt 

betonggolv på mark med förstyvningar eller separata grundplattor 

under bärande konstruktioner 

 

 All grundläggning och ny fyllning skall utföras från torra, fasta och 

ostörda schaktbottnar.  

 

Beakta för ouppvärmda konstruktioner att befintlig jord delvis är 

tjälfarlig. 

 

Markradon Markradonhalten inom fastigheten har sammantaget bedömts ligga 

inom normalriskintervallet. Byggnader skall härvid utformas 

radonskyddade. Grundläggning utformas då så att inga läckagevägar 

uppkommer in i byggnaden, bl.a. genom täta rörgenomföringar och 

utan genomgående sprickor i golvplattan samt rekommenderas 

mekanisk ventilation med små undertryck. 

 

Dränering Under golv rekommenderas att markskiva och dränerande material 

på/mot geotextil appliceras. T.ex. normal markisoleringsskiva och 

dränerande grusmaterial (t.ex. makadam eller ”dräneringsgrus”). 

 

Dränerande lager ansluts till yttre dränering runt byggnad. Allt 

utförande enligt AMA Anläggning och leverantörer av markskivor 

m.m. Det är av största vikt att dräneringsåtgärder utförs med stor 

omsorg. Markyta ges tillräckligt fall från byggnaden. 

 

Vägar och planer Hårdgjorda ytor m.m. kan dimensioneras enligt AMA Anläggning och 

materialtyp 3B. Utformning av känsliga ytor, t.ex. (huvud)körvägar för 

tunga fordon bör speciellt beaktas. Överbyggnader kan efter avbaning 

av ytligt växttäcke och mull samt täckning med geotextil normalt 

grundläggas direkt på befintlig mark. 

 

VA-ledningar Va-ledningar projekteras och utförs enligt AMA Anläggnings 

anvisningar. Grundvattenåtgärder skall beaktas vid ledningsläggning 

under grundvattenytan. 

 

  

396 ( 858 )



 

  10 (12) 

Schakt Befintlig jord bedöms normalschaktad till undersökta djup, vanligen 

schaktbarhetsklass 2-4 (enligt Klassificeringssystem -85). Normal 

förekomst av sten och block ska förutsättas i förekommande morän. 

 

Förekommande jordlager av sand och ev. silt och i viss mån 

sandmorän är känslig för vattenöverskott och hydraulisk påverkan, 

särskilt under eller nära grundvattenytan. I samband med mekanisk 

bearbetning kan jorden då förlora delar av sin hållfasthet. 

 

Härvid skall samtliga blottade ytor täckas snarast möjligt så att de ej 

skall bli uppältade och förlora hållfasthet. Härtill måste vatten 

avsänkas eller avledas i eventuella djupa va-schakter. Se vidare under 

”Grundvattenåtgärd” nedan. Förekommande jordar tål ej att frysas. 

 

Grundvattenåtgärd Stabiliserade vattenytor har i området vanligen uppmätts ligga på ca 

2,6–2,9 m djup under markytan. För djupschakter i området, t.ex. för 

va-ledningar skall grundvattenåtgärder medräknas. 

 

 Normala grundvattensänkande och länshållande åtgärder med 

konventionella dränkbara pumpar i filtersatta rörbrunnar och 

avskärande diken i schaktgravsbotten, i kombination med ett snabbt 

förfarande, bedöms vanligen kunna utföras. 

 

Fyllning Kompletterande fyllning för grundläggning av byggnad utförs 

generellt med packad friktionsjord, företrädesvis bergkross 0-90 mm. 

Packningsarbete nära grundvattenytan är riskfyllt. Schakt- och 

terrasseringsarbeten skall därför utföras vid torr väderlek och efter 

grundvattensänkning. Skadliga vibrationer kan fortplanta sig mycket 

långt under grundvattenytan. 

 

Kontroll Geoteknisk kontroll skall minst omfatta följande. 

- Granskning av geokonstruktionsritningar och beräkningar. 

- Schaktbottenbesiktning. Schaktbottnar skall vara torra, fasta och 

fria från otjänligt material. 

- Kontroll av ingående material i geokonstruktionerna.  

- Packningskontroll, vid >0,5 m mäktig uppfyllnad. Metod beror på 

val av fyllnadsmaterial och avgörs i samråd med geotekniker. 

- Kontroll av (grund)vattennivåer och verifiering av att (grund)-

vattenytan ligger minst 0,5 m under färdiga schaktbottnar. 

- Kontroll av omgivningspåverkan, innefattande kontroll av 

påverkan på omgivande byggnader, anläggningar och mark. 
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12. Rekommendationer-föroreningar samt förenklad riskbedömning 

Allmänt Resultat från utförd undersökning gällande markprover visar att 

samtliga analyserade prover har halter under gränsen för gällande 

markanvändning, MKM. Vid borttransport av massor från tomten skall 

dock aktuella halter i jordlagren beaktas. 

 

Risker Baserat på resultat från utförd markundersökning bedöms inga direkta, 

akuta eller framtida risker för nuvarande markanvändning avseende 

markförorening finnas, varken m.a.p. hälsa, miljörisk eller spridning. 

 

Masshantering Inga halter över riktvärden för gällande markanvändning, MKM, har 

detekterats, men både halter >MRR samt en halt >KM har påträffats. 

Vid schaktning för ny byggnation kommer överskottsmassor av 

framförallt mull-/mullhaltig jord att uppkomma. Vid borttransport av 

sådana massor från tomten skall aktuella halter i jordlagren beaktas. 

De laboratorierapporter som redovisats i denna handling kan användas 

för att deklarera jord som skall borttransporteras.  

 

Lagkrav Som konsulter har vi informationsplikt till vår beställare om påträffade 

föroreningar m.m. Nya påträffade föroreningar har informerats om och 

behandlats i denna rapport. Därefter gäller upplysningsskyldighet 

enligt Miljöbalken; en fastighetsägare som har en känd förorening 

inom sin fastighet som kan orsaka skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön skall skyndsamt underrätta aktuell miljö-

/tillsynsmyndighet, i detta fall Miljöförvaltningen i Eslövs kommun. 

 

 Då urgrävning av mullhaltiga massor med halt >KM, men alltså 

<MKM, kommer att bli aktuellt i samband med tillbyggnad, kommer 

en skriftlig anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om 

efterbehandlingsåtgärd i ett förorenat område att behöva lämnas in. I 

denna anmälan kommer en beskrivning av hur de urgrävda massorna 

kommer att hanteras samt kontroll och åtgärder av de massor som 

bedöms eventuellt kunna lämnas kvar. 

 

 I princip alla övriga massor som skall schaktas och borttransporteras 

har ämneshalter >MRR, men alltså <KM. För denna borttransport 

behöver en anmälan, enligt Miljöbalken och NVs handbok 2010:1, 

göras till tillsynsmyndigheten i den kommen som massorna skall 

deponeras i.  
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13. Värdering och riskanalys 

Värdering Förhållandena inom fastigheten bedöms relativt likvärdiga, både ur 

geoteknisk/grundläggnings- och markföroreningssynpunkt. Härvid 

bedöms också marken som tillräckligt undersökt och statistiskt 

tillräckligt definierad för planerad byggnation. 

 

Riskanalys Avseende geoteknik och grundläggning bedöms utöver normal risk för 

schaktning och grundläggning, speciell risk endast finnas m.a.p. 

eventuell djupschaktning, t.ex. för va-schakter. Härtill finns risk för 

oönskade vibrationer vid (åter)packning, speciellt i samband med 

grundvatten.  

 

För arbetsberedningar skall beaktas; risk för att köras på/träffas av 

maskiner och material, risk avseende släntstabilitet, ras, erosion m.m. 

i djupa schakter samt risk för vibrationer, speciellt för intilliggande 

byggnader och anläggningar, p.g.a. packning.  

 

Risken för omgivningspåverkan skall beaktas, speciellt med m.a.p. på 

vibrationer men även för damm och buller. 

 

 Inga förhöjda risker avseende markföroreningar bedöms finnas i 

nuläget, varken m.a.p. hälsa eller miljörisk och spridning, men 

detekterade halter skall beaktas och hanteras korrekt i samband med 

kommande bygg- och anläggningsarbeten. Ur arbetarskyddssynpunkt 

bedöms normal heltäckande klädsel och handskar räcka i kombination 

med erforderlig dammbekämpning. En dokumenterad och anmäld 

materialhantering erfordras. 
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E193 

Eslöv, Löberöd ICA 

Geoteknisk och markmiljöundersökning 

 

 

 

BILAGA A 
JORDPROVTAGNING 
 

Jordproverna är tagna genom skruvprovtagning. 

 

 
Beteckningar:  Tj = tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 

 M = materialtyp enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 

 F/ = fyllning, art och innehåll anges efter snedstrecket 

  = Kemisk miljöanalys på externt laboratorium, Eurofins, Lidköping 

 

    

Borrhål Djup, m Jordart Tj M  Anm 

 

1       0 - 0,4 sandig Mulljord ev. F/ 3 6A   

 0,4 - 1,0 siltig grusig Sand 2 3B   

 1,0 - 1,8 siltig grusig Sand 2 3B   

 1,8 - 2,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 3,0 siltig lerig Sandmorän 2 3B  brungrå 

 3,0 - 3,8 siltig lerig Sandmorän 2 3B   

 

2       0 - 0,3 sandig Mulljord/mullhaltig Sand 3 6A   

 0,3 - 1,0 grusig siltig Sand 2 3B   

 1,0 - 2,0 siltig Sandmorän, sandskikt 2 3B   

 2,0 - 3,0 siltig Sandmorän 2 3B   

 3,0 - 4,0 siltig Sandmorän 2 3B   

 

3       0 - 0,3 sandig Mulljord ev. F/ 3 6A   

 0,3 - 1,0 grusig siltig Sand 2 3B   

 1,0 - 2,0 siltig grusig Sand 2 3B   

 

4       0 - 0,4 sandig Mulljord ev. F/ 3 6A   

 0,4 - 1,0 siltig grusig Sand 2 3B   

 1,0 - 1,6 siltig grusig Sand 2 3B   

 1,6 - 2,0 siltig Sandmorän 2 3B   

 2,0 - 3,0 siltig lerig Sandmorän 2 3B   

 3,0 - 4,0 siltig Sandmorän 2 3B  brungrå 
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5      0 - 0,05 Asfalt  7   

 0,05 - 0,2 F/Grus 1 2   

 0,2 - 0,5 F/mullhaltig grusig Sand 4 5B   

 0,5 - 1,0 F/mullhaltig grusig Sand 4 5B   

 1,0 - 1,5 siltig grusig Sand ev. F/ 2 3B   

 1,5 - 2,0 siltig Sandmorän 2 3B   

 2,0 - 3,0 siltig Sandmorän 2 3B   
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RADONANALYS - GJAB Besöksadress: Telefon: Plusgiro: 
Ideon Science Park, Beta 5 Scheelevägen 17 046-286 28 80 103 25 61-1 
223 70  LUND LUND Fax: Bankgiro: 
  046-286 28 81 5204-7297 
E-post: radonanalys@telia.com   Org. nr: 
www.radonanalys.se   55 65 48-9795 

2021-10-27        Sid 1(1) 
Rapport nr LE 21264   Till 

LL Geoteknik AB 
Att.: Lars Lind 
Råby 3014 

      242 92 Hörby 
 

RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING 
 MED SPÅRFILM I KANISTER 

 
Mätplats: Löberöd, Ica. 
Datum för ankomst och analys av filmer: 18/10-21 resp. 20/10-21. 
Jordart på mätplats: sigrSa.  
________________________________________________________________________ 
Detektor Mättid  Mätdjup Radonhalt  Anm.    
      nr      på djupet 1m 

 2021    (cm)    (kBq/m3)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LE 10632 6/10-18/10     80    15,6 ± 2,4  Bh 1 
LE 10626       -”-      90    19,1 ± 2,6  Bh 4 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 
 
Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör 
mark, där radonhalten understiger 10 kBq/m3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 
och 50 kBq/m3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmark. 
Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och 
grundvattennivå.  
 
Mätvärdena tyder på radonhalter inom normalriskintervallet. Halterna kan vara högre vid 
annan årstid med lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det behövs radonskyddat 
byggande vid nybyggnation.  
 
 
Med hälsning   
 

Gilbert Jönsson, docent 
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MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Provpunkt
Djup, m u 
my. Jordart

Arsenik As                
(mg/kg Ts)

Barium Ba                  
(mg/kg Ts)

Bly Pb          
(mg/kg Ts)

Kadmium Cd 
(mg/kg Ts)

Kobolt Co                   
(mg/kg Ts)

Koppar Cu                      
(mg/kg Ts)

Krom Cr                     
(mg/kg Ts)

Kvicksilver Hg                   
(mg/kg Ts)

Nickel Ni                      
(mg/kg Ts)

Vanadin V                
(mg/kg Ts)

Zink Zn        
(mg/kg Ts)

PAH-H                
(mg/kg Ts)

PAH-M               
(mg/kg Ts)

PAH-L                 
(mg/kg Ts)

1 0-0,4 sandig Mulljord, ev F 2,2 32 19 0,1 2,5 5,9 5,4 0,049 3,3 12 43 0,53 0,42 0,0225
2 0-0,3 sandig Mulljord, mullhaltig Sand 2,8 29 23 0,1 2,8 8,2 6,8 0,071 3,6 14 42 0,77 0,57 0,0225

*2 0,3-1,0 grusig siltig Sand 1,05 22 6,3 0,1 3,3 3,1 5,9 0,013 3,5 15 38 0,055 0,0375 0,0225
3 0-0,3 sandig Mulljord, ev F 1,05 35 22 0,1 2,6 6 5,4 0,048 3,1 13 52 0,51 0,38 0,0225
4 0-0,4 sandig Mulljord, ev F 3,2 56 43 0,27 3,3 9,6 7 0,12 3,9 16 110 3,8 3,8 0,3
5 0,2-0,5 F/mullhaltig grusig Sand 2,5 26 6,3 0,1 2,1 5,3 6,2 0,005 5,1 8,3 22 0,055 0,0375 0,0225
5 0,5-1,0 F/mullhaltig grusig Sand 2 37 15 0,1 3,8 6,3 7,5 0,065 6,2 13 180 0,57 0,51 0,085

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6
KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3
MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15
FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000
Antal 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Min 1,1 22 6 0,1 2,1 3 5,4 0,005 3,1 8 22 0,055 0,0375 0,0225
Median 2 32 19 0,1 2,8 6 6 0,05 4 13 43 0,53 0,42 0,023
Medel 2,1 34 19 0,1 2,9 6 6 0,05 4 13 70 0,9 0,8 0,07
Max 3,2 56 43 0,27 4 9,6 8 0,12 6 16 180 3,8 3,8 0,3

Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR, eller KM när MRR saknas. Klassning MRR-massor. * klassning från olja", se bilaga 1B
Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.
Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.
Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

Anm 2. Vid rapporterade "mindre än"värden har halva det utsvarade värdet här angetts, i ljusblå färg.

Prover av PQAB  oktober 2021
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MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Jordprover-OLJA, av PQAB  oktober 2021 (mg/kgTS).

Provpunkt nr
Djup, 

m.u.my. Jordart Bensen Toluen Etylbensen Xylen
Alifater 
>C5-C8

Alifater 
>C8-C10

Alifater 
>C10-C12

Alifater 
>C12-C16

Alifater 
>C5-C16

Alifater 
>C16-C35

Aromater 
>C8-C10

Aromater 
>C10-C16

Aromater 
>C16-C35 Oljetyp ()

*1 0-0,4 sandig Mulljord, ev F < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår
*2 0-0,3 sandig Mulljord, mullhaltig Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår
2 0,3-1,0 grusig siltig Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Ospec

*3 0-0,3 sandig Mulljord, ev F < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår
*4 0-0,4 sandig Mulljord, ev F < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 0,91 1,2 Utgår
5 0,2-0,5 F/mullhaltig grusig Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*5 0,5-1,0 F/mullhaltig grusig Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

min <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9 <10 <4,0 <0,90 < 0,50 -
max <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9 11 <4,0 0,91 1,2 -
Antal 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 -
NV-KM 0,012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 -
NV-MKM 0,04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 -
FA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 -

Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR när normal detektionsgräns understigs (<-värden). Klassning MRR-massor.

Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.

Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.

Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

*) klassning från PAH el metaller, se bilaga 1A

406 ( 858 )



 

 

PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Org.nr 

 Järngatan 33 040-41 64 90 556628-1068 

 234 35 Lomma E-post Bankgiro 

 www.pqab.se pqab@pqab.se 5436-2249 

 

 

2021-11-02 

E193 

Eslöv, Löberöd ICA nära, Ölycke 1:228 

Geo- och markmiljöundersökning 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 
Laboratorieanalyser, verifikat 

 

 

 
Sida  0 Denna försättssida 

Sida  1-21 Jordanalyser 

407 ( 858 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-193988-01

EUSELI2-00936096
Í%SQbÂ!#?_7Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E193_Eslöv, Löberöd, ICA

PQ Geoteknik & Miljö AB

Ciprian Costin

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-10130368Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,4

CC

Provet ankom:

JordMatris:

2021-10-12

Utskriftsdatum: 2021-10-15

2021-10-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.060Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.071Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.19Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.074Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.063Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.078Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.17Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.14Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.058Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.42Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.53Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.47Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.52Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.99Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts32Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.9Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.4Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.049Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.3Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 pqab  (pqab@pqab.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-193998-01

EUSELI2-00936096
Í%SQbÂ!#?i*Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E193_Eslöv, Löberöd, ICA

PQ Geoteknik & Miljö AB

Ciprian Costin

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-10130369Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

CC

Provet ankom:

JordMatris:

2021-10-12

Utskriftsdatum: 2021-10-15

2021-10-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.094Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.26Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.092Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.097Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.24Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.20Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.086Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.57Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.77Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.68Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.70Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.4Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts29Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.2Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.8Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.071Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts42Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 pqab  (pqab@pqab.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-194327-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E193_Eslöv, Löberöd, ICA

PQ Geoteknik & Miljö AB

Ciprian Costin

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-10130370Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-1,0

CC

Provet ankom:

JordMatris:

2021-10-12

Utskriftsdatum: 2021-10-15

2021-10-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts11Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts22Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.3Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.1Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.9Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.5Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts38Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 pqab  (pqab@pqab.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-194328-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E193_Eslöv, Löberöd, ICA

PQ Geoteknik & Miljö AB

Ciprian Costin

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-10130371Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

CC

Provet ankom:

JordMatris:

2021-10-12

Utskriftsdatum: 2021-10-15

2021-10-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.051Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.070Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.18Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.067Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.063Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.053Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.16Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.14Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.064Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.38Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.51Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.45Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.49Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.94Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts35Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.0Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.4Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.048Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts52Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 pqab  (pqab@pqab.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-194008-01

EUSELI2-00936096
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E193_Eslöv, Löberöd, ICA

PQ Geoteknik & Miljö AB

Ciprian Costin

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-10130372Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,4

CC

Provet ankom:

JordMatris:

2021-10-12

Utskriftsdatum: 2021-10-15

2021-10-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts0.91Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.97Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.2Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.46Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.53Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.2Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.64Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.46Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.095Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.15Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.13Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.032Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.97Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.082Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.5Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.2Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.46Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.8Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.8Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.4Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.5Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts7.9Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts56Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.27Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.6Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.12Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 pqab  (pqab@pqab.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-194329-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E193_Eslöv, Löberöd, ICA

PQ Geoteknik & Miljö AB

Ciprian Costin

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-10130373Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,2-0,5

CC

Provet ankom:

JordMatris:

2021-10-12

Utskriftsdatum: 2021-10-15

2021-10-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts26Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.3Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.3Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.2Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts5.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.3Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 pqab  (pqab@pqab.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E193_Eslöv, Löberöd, ICA

PQ Geoteknik & Miljö AB

Ciprian Costin

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-10130374Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1,0

CC

Provet ankom:

JordMatris:

2021-10-12

Utskriftsdatum: 2021-10-15

2021-10-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.078Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.075Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.17Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.088Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.071Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.055Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.092Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.21Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.18Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.077Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.085Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.51Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.57Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.50Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.67Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.2Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts37Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.3Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.5Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.065Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts6.2Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts180Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 pqab  (pqab@pqab.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 46    KS.2021.0030 

Planbesked för fastigheten Ölycke 1:228, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Industritekniska gruppen AB har ansökt om planbesked för fastigheten Ölycke 1:228 
för Torget i Löberöd AB:s räkning (ICA nära). Ansökan inkom den 5 januari 2021. 
Företaget vill utöka handelsverksamheten för att klara kundunderlaget för den starkt 
tillväxande orten samt för att kunna förbättra varumottagningslogistiken. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Positivt planbesked för fastigheten Ölycke 1:228 i Löberöd, 

Eslövs kommun 
 Ansökan om planbesked Ölycke 1:228 
 Projektplan detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun 
 

Beredning 
Löberöd har en stadsmässig bykärna med rik kulturmiljö och god offentlig och 
kommersiell service för sin storlek. Den höga servicegraden gör byn attraktiv och 
livskraftig. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för en tillbyggnad av 
ICA nära i Löberöd. Området är planlagt sedan tidigare. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att det är lämpligt att ta fram en detaljplan för att 
ICA nära i Löberöd ska kunna bygga ut och utvecklas. I översiktsplanen är den 
aktuella fastigheten markerad som stadsbygd så förslaget är förenligt med gällande 
översiktsplan. En ny tillbyggnad kommer att ta en grönyta i anspråk som ligger inom 
ICA-handlarens fastighet, men kommunledningskontoret bedömer att intresset att 
utveckla verksamheten väger tyngre än att behålla grönytan. Grönytan består av en 
gräsmatta så dess främsta funktion är att infiltrera och rena dagvatten. Grönytans 
funktion som försvinner vid exploateringen är möjlig att kompensera och på vilket 
sätt det ska ske kan utredas i samband med detaljplanen. I kommande planarbete 
behöver det även undersökas om det finns möjlighet att bevara björkallén. 
 
Enligt befolkningsprognosen från 2020 så kommer Löberöd att öka med 62 personer 
mellan 2019-2022. Den främsta anledningen är det ökade bostadsbyggandet, som 
framförallt sker i den östra delen av Löberöd i linje med översiktsplanens intentioner. 
Efter 2022 förväntas Löberöd dock ha en mycket mindre befolkningsökning eftersom 
bostadsbyggandet förväntas minska. En ökning av invånarantalet i Löberöd kommer 
utgöra ytterligare ett ökat kundunderlag för ICA nära i Löberöd. Att bibehålla och 
utveckla servicen i Löberöd är viktigt. 
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Kommunledningskontoret kommer att teckna planavtal med sökande innan 
planarbetet inleds och kommunledningskontoret avser att handlägga detaljplanen 
med standardförfarande. 
 
Enligt modellen för prioritering av detaljplaner ska detaljplanen tilldelas prioritering 
3 eftersom det inte är tillräckligt många tillkommande arbetsplatser för att den ska 
uppfylla kriterium för prioritering 1 eller 2. Det innebär att detaljplanen placeras i kö 
efter planbeskedet och när den påbörjas hanteras den som en detaljplan med prioritet 
2. Starttiden för detaljplaner med prioritet 3 är inom 2 år efter beslut om positivt 
planbesked. 
 
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med ICA-handlaren som har framfört 
att detaljplanen bör tilldelas en högre prioritering. Handlaren har framfört att den 
fysiska arbetsmiljön inte är bra, vilken kommer kunna förbättras avsevärt i och med 
en tillbyggnad. De lyfter också fram att det ökade kundunderlaget gör att 
verksamheten behöver utvecklas med utökade volymer, vilket kräver att ytterligare 
butiksyta tillkommer för verksamheten. Mataffären är viktig för Löberöd och 
utvecklingen av verksamheten behöver ske så snart som möjligt. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och 
Madeleine Atlas (C) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut med 
ändringen att detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun prioriteras 
upp från prioritering 3 till prioritering 1. 

Beslut 
- Positivt planbesked ges för detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun. 
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten 
Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun. 
- Detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun prioriteras upp från 
prioritering 3 till prioritering 1. 

Beslutet skickas till  
Sökande 
VA SYD, registrator@vasyd.se 
Räddningstjänsten, info@rsyd.se 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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 KS.2020.0446  
 
 
 
2022-03-05 
Mikael Vallberg Kommunstyrelsens arbetsutskott 
+4641362423  
mikael.vallberg@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Beslut om granskning för detaljplan för Åkermannen 
10, 11 och del av 14 i Eslöv, Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Serviceförvaltningen skickade in en begäran om planbesked för fastigheterna 
Åkermannen 10, 11 och del av 14 den 27 november 2020. Serviceförvaltningen 
planerar att göra en tillbyggnad så att kulturskolan ska kunna samla all sin 
verksamhet i Lilla teatern och den nya tillbyggnaden. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade om ett positivt planbesked den 15 december 2020, § 172.  
 
Detaljplanen har varit på samråd från den 15 oktober 2021 till den 1 december 2021. 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande och nästa steg i detaljplaneprocessen 
är granskning.  

Beslutsunderlag 
 Plankarta för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 
 Planbeskrivning för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 
 Samrådsredogörelse för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 
 Tillbyggnad kulturskolan, Eslöv. Markteknisk undersökningsrapport – 

Geoteknik, WSP 2021-04-23  
 PM Geoteknik Tillbyggnad Kulturskolan, WSP 2021-04-23   
 Antikvarisk förundersökning för Åkermannen 10, Restaurera 2021-04-12  
 Antikvarisk konsekvensbeskrivning för Åkermannen 10, Restaurera 2021-06-

15  
 PM – Miljöteknisk markundersökning kulturskolan, Eslöv, WSP 2021-05-11  
 Riskbedömning för detaljplan Åkermannen 10 m.fl. i Eslöv, WSP 2021-08-

18, rev. 2022-02-04  
 Trädrapport Södergatan 31 Eslöv, Hejlskov Trädvård AB mars 2021 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till granskningshandlingar för 
Detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14.  
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Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en tillbyggnad av Lilla 
teatern, säkerställa att den planerade tillbyggnaden visar hänsyn och anpassas till 
omgivande bebyggelse och tydligt förhåller sig till att den ingår i ett område som är 
av riksintresse för kulturmiljön. Syftet med detaljplanen är även att skydda den 
befintliga bebyggelsen, Lilla teatern, och den stora eken då de är viktiga delar i 
kulturmiljön. Dagvatten ska tas om hand inom planområdet. 
 
Under samrådet kom det framför allt in synpunkter på riskhantering och placering av 
miljöhus. Efter samrådet har riskutredningen kompletterats och miljöhuset flyttats.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Detaljplan för Åkermannen 10, 

11 och del av 14 i Eslöv, Eslövs kommun ska hållas tillgänglig för 
granskning. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sista dag för granskning är den 
2022-05-11. 

 

Beslutet skickas till 
Servicenämnden 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Tillväxtchef 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

MiljöhusE1

KulturskolaS1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 Största byggnadsarea är 50 m²

Marken får inte bebyggas dock får
ytparkering finnas

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Fasad ska utformas  i trä och delas upp i
vertikala band

f2 Byggnad ska utformas med hög
arkitektonisk kvalité

3.5 Högsta nockhöjd i meter

0.0 Högsta totalhöjd i meter

12-15 Takvinkeln får vara mellan de angivna
gradtalen

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Byggnad ska uppföras med radonskyddad
grundläggning

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 10 §

n1 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller
utgör en säkerhetsrisk

n2 Minst 75 procent av marken ska vara
genomsläpplig

n3 Markbeläggning ska ha detaljer i tegel
Dagvatten ska omhändertas och fördröjas inom kvartersmark

Skydd av kulturvärden,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q1 Byggnadens ursprungliga byggnadsdelar i
salong med teaterscen (parkettgolv,
profilerade sockellister, profilerade
fönsterbänkar, marmorerade kolonner,
dekorativt utformade ventilgaller,
järnkolonn)  ska bevaras

q2 Byggnadens ursprungliga byggnadsdelar i
södra trapphallen och övre foajén (golv och
trappa i terrazzo, ursprungliga ledstänger i
lackad ek, ursprungliga spegeldörrar,
profilerade sockellister) ska bevaras ska
bevaras

q3 Byggnadens ursprungliga spegeldörrar,
profilerade dörrfoder, profilerade
fönsterbänkar och profilerade golvlister i
övriga delar interiört ska bevaras

q4 Fasader i rött tegel med lisener och
gesimser i accentuerande gult tegel samt
sockel i natursten ska bevaras .
Återställande av igensatta fönster genom
upptagning av dessa i fasad undantas

q5 Skylt med dekorativt murad inramning mot
Södergatan ska bevaras. Text får till
innehållet ändras

Rivningsförbud ,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

r1 Byggnad får inte rivas

Varsamhet ,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.
k1 Fönster och dörrar ska till form, material,

indelning och proportioner bibehållas till sin
utformning

k2 Takets form och lutning samt det
utskjutande taksprånget med synliga
taktassar ska bibehållas

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.
m1 Utrymningsvägar ska finnas i riktning från

järnväg
m2 Luftintag ska placeras högt upp på fasad

som vetter bort från järnväg
m3 Fasad ska utföras i obrännbart material

alternativt i lägst brandteknisk klass EI 30

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid ,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 5 år

Ändrad lovplikt ,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.
a1 Marklov krävs även för fällning av träd. Träd

ska ersättas med nytt träd med en minsta
omkrets om 50 cm

Villkor för startbesked ,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

a2 Startbesked får inte ges för  förrän
markföroreningar har avhjälpts

Upplysningar

Planbestämmelser rörande skydd av kulturvärden (q), rivningsförbud
(r) och varsamhet (k) finns beskrivna i planbeskrivning på under
"Kulturmiljö"

Planhandlingar upprättade av Radar arkitektur & planering AB

Skala: 1:400 i A1, Skala 1:800 i A3Plankarta

Detaljplan för

Eslövs kommun Skåne län

Till planen hör:
Grundkarta (Upprättad 2022-02-25)
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning (Upprättad 2021-09-21)

Upprättad

Laga kraft

Plan nr

Avdelningschef

Antagen av

Kommunledningskontoret

PLANFÖRFARANDE

Standardförfarande

Utökat förfarande

Enkelt förfarande

2022-03-29 KS.2020.0446

Åkermannen 10, 11 och
del av 14 i Eslöv

Katarina Borgstrand

Beslutande instans
Antagandedatum

Samrådshandling

Granskningshandling

Antagandehandling

Planchef
Tillväxtavdelningen

Mikael Vallberg

Skärmtak eller carport
Garage eller uthus, fasad respektive takfot
Bostad, fasad respektive takfot

Transformatorbyggnad

Offentlig byggnad, industri, verksamhet eller ekonomibyggnad, fasad respektive takfot

Slänt

Teckenförklaring
Gränspunkt

Användnings- eller kvartersgräns

Fastighetsgräns

Kommungräns

Egenskapsgräns

Hänvisningslinje

Sammanfallande användnings- och traktgräns

Traktgräns

Höjdkurva 1 m

Ledningsstolpe

Belysningsstolpe

Belysningspunkt

Elledning, Skåp

Elledning, Högspänning

Lövträd

Alléträd

Ägoslagsgräns

Dikeskant

Dikesmitt

Gång- och cykelbana

Körbana

Kantsten

Beläggning

Övrigt

Räl

Servitutsgräns

Ledningsrättsgräns

Gemensamhetsanläggning

Rättighetsgräns

Illustrationsplan

Plankarta upprättad av:
Josefin Franzén
planeringsarkitekt FPR/MSA
Radar Arkitektur och planering AB

Illustrationsplan (Kamikaze Arkitekter)

Grundkartan är upprättad i februari 2022 på grundval av Eslövs kommuns primärkarta.
Fastighetsredovisningen avser förhållandena i februari 2022.

Referenssystem SWEREF 99 13 30
Höjdsystem RH 2000

Johan Järnström
Mätningsingenjör
Miljö och Samhällsbyggnad

40 m3515 200 10 30255
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Detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i 

Eslöv, Eslövs kommun  

Granskningshandling  

Diarienummer: KS 2020.0446 

Upprättad: 2022-03-29 

Handlingar som tillhör detaljplanen: 

- Plankarta för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 

- Planbeskrivning för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 

- Samrådsredogörelse för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 

- Tillbyggnad kulturskolan, Eslöv. Markteknisk undersökningsrapport – Geoteknik, 

WSP 2021-04-23  

- PM Geoteknik Tillbyggnad Kulturskolan, WSP 2021-04-23   

- Antikvarisk förundersökning för Åkermannen 10, Restaurera 2021-04-12  

- Antikvarisk konsekvensbeskrivning för Åkermannen 10, Restaurera 2021-06-15  

- PM – Miljöteknisk markundersökning kulturskolan, Eslöv, WSP 2021-05-11  

- Riskbedömning för detaljplan Åkermannen 10 m.fl. i Eslöv, WSP 2021-08-18, 

rev. 2022-02-04  

- Trädrapport Södergatan 31 Eslöv, Hejlskov Trädvård AB mars 2021 
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?  

En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen 

exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera 

placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är 

juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. 

Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för 

plankartans innebörd. 

PLANPROCESSEN  

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett 

förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda 

intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för 

sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter. 

Denna detaljplan tas fram genom standardförfarande i enlighet med Plan- och 

bygglagen (2010:900). 

 

KSAU har beslutat (2022-03-29) att detaljplanen ska hållas tillgänglig för 

granskning till och med XX XX 2022. 
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INLEDNING 

SYFTE  
Syftet med detaljplanen för kvarteret Åkermannen 10 och 11 och del av 14 är att 

möjliggöra en tillbyggnad av Lilla Teatern för nya lokaler åt kulturskolan. 

Detaljplanen ska också säkerställa att den planerade tillbyggnaden visar hänsyn och 

anpassas till omgivande bebyggelse. Tillbyggnaden ska tydligt förhålla sig till att 

den ingår i ett område som är av riksintresse för kulturmiljön. Detaljplanen 

säkerställer att tillkommande lokaler för kulturskolan utformas med skydd mot 

störning och risk från järnvägsområdet som är transportled för farligt gods. Syftet 

med detaljplanen är även att skydda den befintliga bebyggelsen, Lilla Teatern, och 

den stora eken då de är viktiga delar i kulturmiljön. Befintlig miljöstation får en ny 

placering i den sydöstra delen av planområdet där miljöhus möjliggörs. Dagvatten 

ska tas om hand inom planområdet.  

SAMMANFATTNING 
Planområdet är beläget cirka 400 meter söderut från Eslövs station, mellan 

Södergatan och järnvägen. Inom planområdet ligger Lilla Teatern som är 

kulturhistoriskt värdefull. Byggnaden uppfördes år 1886 och fick en påkostad 

utformning. Inom planområdet finns en mindre torgyta med några träd och en stor 

ek som dominerar torgytan. I direkt anslutning till planområdet ligger 

Medborgarhuset som även den har ett stort kulturhistoriskt värde och som är 

byggnadsminnesmärkt. Detaljplanen innebär att Kulturskolan kan bygga ut en 

tillbyggnad på baksidan av byggnaden mot järnvägen. Tillbyggnaden gör det 

möjligt för Kulturskolan att inhysa alla sina aktiviteter på samma plats samt även 

utöka sin verksamhet. Det är positivt för Eslövs barn och unga.  

Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård, som omfattar stora delar av 

centrala Eslöv, vilket innebär att gestaltningen av den planerade tillbyggnaden är 

viktig. I Lilla Teatern har Kulturskolan idag en del av sin verksamhet. Kulturskolan 

är en populär verksamhet i Eslöv och innefattar aktiviteter så som cirkus, dans, 

teater, konst och musik i åldrarna från tre år till sista året i gymnasiet.  

Detaljplaneförslaget kräver att tillbyggnaden har en hög arkitektonisk nivå, det 

reglerar kommunen med utformningsbestämmelser i plankartan. Tillbyggnaden är 

delad i två delar, en lågdel och en högre volym som sluttar mot lågdelen. Den 

högre volymen ska ha en svängd form som ramar in och skapar en gårdsmiljö. Den 

svängda volymen tar dels hänsyn till Medborgarhusets linjer dels till den befintliga 

eken som genom förslaget ges en central plats på gården. Detaljplaneförslaget 

reglerar att tillbyggnaden ska ha en fasad i trä och en form som är anpassad efter 

platsen. Anledningen till regleringarna är att tillbyggnaden tillsammans med Lilla 

Teatern och Medborgarhuset ska utgöra en helhet utan att upplevelsen av någon av 

de befintliga och unika byggnaderna ska påverkas negativt. Lilla Teatern och 

Medborghuset har olika utformningar, olika fasadmaterial och är från olika 

tidsperioder. En träfasad på tillbyggnaden gör att tillbyggnaden inte konkurrerar 

med de andra byggnaderna och genom att hämta inspiration från detaljer i 

Medborgarhusets fasad får byggnaderna ett samspel. Gårdsplanen mellan de tre 

byggnaderna ska utformas med detaljer i marktegel, enligt bestämmelse i 

detaljplanen, vilket gör att även Lilla Teatern och Eslövs rika tegelarkitektur 
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speglas. Kommunens avsikt med detaljplaneförslaget är att knyta ihop det 

historiska och det moderna Eslöv.  

Efter samråd har planförslaget bearbetats. De huvudsakliga förändringarna är 

komplettering av riskutredning med en riskbedömning av Kavlis verksamhet och 

flytt av föreslaget miljöhus som innebär att planområdesgränsen har förändrats. I 

övriga har även redaktionella ändringar i planhandlingarna gjorts.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

PLANDATA 

Lägesbestämning 

Planområdet är beläget i södra delen av centrala Eslöv, cirka 400 meter från Eslövs 

station.  

 

Areal och markägoförhållanden 

Planområdet är totalt cirka 1200 m2 stort och omfattar fastigheterna Åkermannen 

10, 11 och del av 14. Fastigheterna ägs av Eslövs kommun.  

Plansituation och angränsande fastigheter 

För planområdet gäller detaljplan S211- Ändring av stadsplan för kv. Åkermannen 

mm, antagen 1987. Detaljplanen medger för området bostäder och handel i tre 

våningar samt att särskild miljöhänsyn ska tas vilket innebär att särskild omsorg 

ska tas till utformning och färg samt att byggnader av kulturhistoriskt värde inte får 

förvanskas. Angränsande fastigheter är Eslöv 53:4, Eslöv 53:26, Åkermannen 8, 

Kopparslagaren 1, Snickaren 21 och Spinnaren 12, se nedan kartbild.  

Eslövs station 

Planområde 
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BEFINTLIG STADSBILD OCH MARKANVÄNDNING 
Planområdet är beläget i korsningen av Återvändsgränd och Södergatan. På 

Södergatan är bebyggelsen uppförd i framför allt tre våningar. Längs gatan ligger 

även Medborgarhuset med sin utmärkande arkitektur som står i kontrast till den 

omgivande bebyggelsens tegelfasader. Öster om planområdet går järnvägen och 

här finns även en stor parkering.  

Planområdet innefattar Lilla Teatern som har ett högt kulturhistoriskt värde. 

Byggnaden uppfördes 1886 och är en byggnad i en våning samt en gårdsflygel som 

byggdes till 1902. Byggnaden har en röd tegelfasad med band i gult tegel. Mot 

korsningen Återvändsgatan/Södergatan är hörnet avfasat. Huset används idag av 

Kulturskolan som erbjuder en rad kulturaktiviteter till barn och unga i åldrarna tre 

år till sista året på gymnasiet. (Läs mer om Lilla teaterns arkitektur under avsnittet 

”Kulturmiljö”). I anslutning till planområdet ligger Medborgarhuset som också har 

ett stort kulturhistoriskt värde och även är byggnadsminnesmärkt.  Byggnaden 

ritades av Hans Asplund och började byggas 1955. Byggnaden har ett 

karakteristiskt utseende uppdelat i tre volymer: en liggande foajé, en högdel med 

kontor och en bågformad del med samlingssalar. I mitten av byggnaden ligger ett 

atrium som inte går att se utifrån. 

 

 

 

 

Omkringliggande fastigheter. Ungefärligt planområde utmärkt med röd streckad linje. 

Kartbild från Lantmäteriet (https://minkarta.lantmateriet.se/)  
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Historik  

En antikvarisk förundersökning har gjorts av Restaurera (2021-06-15) där Lilla 

Teatern och Medborgarhusets historia beskrivs.  

Lilla Teaterns historia bottnar i Eslövs expansiva utveckling i samband med 

etableringen av Södra stambanan. Järnvägen ledde till en snabb utveckling av orten 

och 1875 blev Eslöv en köping vilket snart innebar att bebyggelsen kom att styras 

av 1876 års byggnadsstadga. Det syns tydlig i kvarteren närmast stationen med 

ambitionen av att skapa en stenstad med rutnätsplan. Stadens utveckling innebar en 

stor inflyttning av arbetare som inte bara innebar tillväxt och en blomstrande 

ekonomi utan även utanförskap. Detta blev i sin tur en grogrund för en växande 

nykterhetsrörelse och 1886 lät Godtemplarorden uppföra byggnaden som idag 

kallas Lilla Teatern. I byggnaden hölls föreläsningar, talarskola, fester, shower med 

mera samt ett café och alla stadens invånare, inte vara ordensmedlemmar, fick ta 

del av utbudet. Samlingslokalen var länge den enda teaterscenen i Eslöv.  

Lilla Teatern sett från Södergatan (bild maps.google.se, bild tagen juni 2019)  

Medborgarhuset sett från Södergatan (bild maps.google.se, bild tagen juni 

2019) 
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Medborgarhuset uppfördes 1957 på tomten bredvid Lilla Teatern och blev den 

första fullgoda teaterlokalen i Eslöv. Medborgarhuset kom till genom en 

arkitekttävling som utlystes 1947 av Eslövs stad och som vanns av Hans Asplund, 

son till arkitekten Gunnar Asplund. Inspiration till byggnaden togs från New York 

och den är indelad i tre delar: en högdel med kontor, en lågdel med entrétorg, 

studierum, klubbrum och restaurang samt en karaktäristisk välvd lågdel, en ”strut”, 

som innefattar fyra stora salar. I bottenvåningen fanns också stadsmuseum, 

garderober och toaletter. I mitten av byggnaden finns ett ovalt atrium. Byggnaden 

blev klassad som byggnadsminne 2001.   

 

 

Flygbild över Eslöv när Medborgarhuset byggdes. Bild från Eslövs bildarkiv, KG 

pressfoto bildsamling 

Medborgarhusets byggnation. Bild från Eslövs bildarkiv, KG pressfoto bildsamling 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

Översiktsplan Eslöv 2035 

Planområdet ingår i Översiktsplan Eslöv 2035, antagen av kommunfullmäktige 

2018-05-28. Översiktsplanen redovisar följande förslag till markanvändning: Inom 

västra Eslövs befintliga struktur tillkommer upp till 600 nya bostäder fram till 2035 

genom förtätning i lämpliga lägen. Ny bebyggelse ska komplettera och stärka 

befintliga värden. Hänsyn ska tas till befintliga förutsättningar särskilt till 

vattenhantering, buller, grönstruktur och kulturmiljö, samt riksintresse för 

kommunikationer och riksintresse för kulturmiljö.  

Avseende förtätning anges i översiktsplanen att tillkommande bebyggelse ska ta 

hänsyn till befintliga värden och förutsättningar i området. De kulturhistoriska 

värdena ska värnas om och stärkas och kulturmiljön är en viktig del eftersom den 

berättar om en plats historia och bidrar både till platsens identitet och skönhet. I 

alla om- och nybyggnadsprojekt ska kulturhistoriska värden stärkas och ny 

bebyggelse ska tillföra kvalitéer till stadsrummet för dagens och framtidens 

generationer.   

Utvecklingen i Eslöv ska även verka för socialt hållbara strukturer och motverka 

segregation genom bland annat varierande hustyper och upplåtelseformer. Platser, 

stråk och gatumiljöer är viktiga sociala och demokratiska rum som ska värnas om. 

Ambitionen är att stärka inkluderande miljöer som uppmuntrar till möten, 

aktiviteter och rörelser på lika villkor. Det är också viktigt att beakta de gröna 

värdena och utveckla dom. 

Kommunen bedömer att planförslaget för Åkermannen 10,11 och del av 14 är 

förenligt med gällande översiktsplan. 

Gällande detaljplan 

För planområdet gäller detaljplan S211- Ändring av stadsplan för kv. Åkermannen 

med mera, antagen 1987. Detaljplanen medger för området bostäder och handel i 

tre våningar samt att särskild miljöhänsyn ska tas vilket innebär att särskilt omsorg 

ska tas till utformning och färg samt att byggnader av kulturhistoriskt värde inte får 

förvanskas. Den gällande detaljplanen medger inte en tillbyggnad av Lilla teatern.  
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 Utdrag ur gällande detaljplan 

Angränsande detaljplaner 

 S49 - Ändring av stadsplan för kvarteret 30 Kopparslagaren, antagen 1952. 

Detaljplanen medger allmänt ändamål i högst fyra våningar.  

 S26 - Ändring av stadsplan beträffande kv. Kopparslagaren, antagen 1947. 

Detaljplanen medger allmän plats – gata.  

 S19 - Ändring av stadsplan för kv. 9,10,27,28,600 m fl, antagen 1946. 

Detaljplanen medger mestadels bostäder i två till tre våningar.  

 S58 - Ändring av stadsplan för kvarteret 20 Snickaren, antagen 1953. 

Detaljplanen medger bostäder i två till fyra våningar.  

 S203- Ändring av stadsplan för kv. Postmästaren m fl, antagen 1985. 

Detaljplanen medger bland annat gata, parkering och bostäder i två till fyra 

våningar. 

 S11 - Ändring av stadsplanen för centrala delen av Eslöv, antagen 1938. 

Detaljplanen medger bland annat område för järnväg.  

Utsnitt ur gällande detaljplan 
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Planuppdrag  

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade 2020-11-04 att ge positivt 

planbesked och planuppdrag för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14, i 

Eslöv, Eslövs kommun. 

Riksintressen 

Riksintresse för kulturmiljövård, område M182.  

Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård som omfattar stora delar av 

centrala Eslöv. Riksintresset motiveras av järnvägens och industrialismens 

påverkan på utvecklingen av Eslöv från stationssamhälle till stad. I beskrivningen 

av riksintresset uttrycks följande värden: ”Spår av vägsträckningar, 

markanvändning och bebyggelse från tiden före järnvägens tillkomst och det nya 

samhällets tidigaste skeden. Den successivt framvuxna rutnätsplanen med 

tomtstruktur, platsbildningar och gaturum. Bebyggelsen och dess täta, 

stadsmässiga, men relativt småskaliga karaktär. De kringbyggda kvarteren med 

bostäder och lokaler för handel och hantverk samt ekonomibyggnader och 

bakgårdar. Offentliga byggnader med bland annat den nygotiska kyrkan (1891) 

som givit upphov till begreppet "Eslövsgotik". Järnvägsmiljön med stationshuset 

från 1913, industribyggnader och andra till järnvägen knutna byggnader och 

Karta över angränsande detaljplaner. Aktuellt planområde markerad med röd 

streckad linje 
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anläggningar. Den lokala byggnadstraditionen med hus i företrädesvis rött och 

gult tegel. Inslag av parker och grönska. Det tidiga 1900-talets 

utvidgningsområden, med tidstypisk terränganpassad plan och villor på stora, 

grönskande tomter. Medborgarhuset, ritat av H Asplund, från 1957 och annan 

bebyggelse som visar den fortsatta utvecklingen under 1900-talet.” (Text från 

RAÄ, ”Riksintressen för kulturmiljövården – Skåne län, 2014-02-18”)  

Riksintresse för kommunikationer gäller för Södra stambanan som ligger i 

anslutning till planområdet. Södra stambanan är av internationell betydelse och 

sträcker sig från Malmö till Stockholm och är viktig för både person- och 

godstrafik. Banan ingår även i det utpekade strategiska godsnätet.  

KULTURMILJÖ 

Kulturhistoriska byggnader och miljöer 

Planområdet innefattar Lilla Teatern som har ett högt kulturhistoriskt värde. 

Byggnaden uppförs 1886 av Godtemplarorden som en typ av föreningslokal. 

Byggnaden fick en påkostad utformning med dekorativa mönstermurade 

tegelfasader och markerad frontespis ut mot gatan. Interiört uppfördes en stor 

salong på övreplan samt mindre rum och flera kök samt ett café på bottenplan. 

Namnet ”Lilla Teatern” kommer från att byggnaden användes som teaterlokal och 

var under en lång tid den enda större scenen i Eslöv.  

Byggnaden består av ett grundmurat T-format hörnhus i en och två våningar samt 

källarplan. Fasaden ut mot gatan har en klassicistisk utformning med en 

ursprungligen symmetrisk fasadkomposition med bred frontespis, flankerat av 

lägre byggnadsdelar (mot söder tillbyggt med en våning). Hörnet i nordväst har en 

tidstypisk avfasning. Sentida glasade tillbyggnader flankerar gårdsflygeln mot 

öster. Fönster- och dörrpartier är symmetriskt placerade längs fasader och är i trä, 

förutom senare tillbyggnader på gården. Fönstren är fyrluftsfönster med korspost 

och öppnas utåt.   

Fasaderna av rött tegel är murade i kryssförband och indelas av dekorativa pilastrar 

och gesimser i gult tegel. Våningsbanden är markerade i över- och nederkant med 

reliefskift av kopp, vilka upptill är avtäckta med plåt. Den sekundära gårdsflygeln 

ansluter till fasadens utformning med fasad i rött tegel och markerande gesimser i 

gult tegel. Sentida tillbyggnader är uppförda i glasad aluminiumkonstruktion. 

Hisschaktet har en enkel utformning och är slätputsad och vitmålad. Sockeln består 

av natursten och är fogad med en utanpåliggande cementfog. 
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Foto av Lilla Teatern från tidigt 1900-tal (bild från Bild från Eslövs bildarkiv, KG 

pressfotobildsamling)  

 

Foto Lilla Teatern 2019 (bild från maps.google.se, bild tagen juni 2019) 

Sadeltaket är belagt med en svart, trapetskorrugerad plåt och svart plåtavtäckning 

över gavelmuren. Även skorstenar är klädda med svart plåt. Taket var 

ursprungligen belagt med papp och trekantslist och skorstenarna var murade i rött 

tegel. Takgesimsen är profilerad och under den rödmålade takfoten sitter 

rödmålade, figursågade taktassar. Dörrar mot gatan är utbytta mot moderna men 

har anpassats till byggnadens karaktär och de ursprungliga dörrarna.  
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I frontespisens övre del finns en skylt med texten ”Lilla Teatern”. Skylten består av 

en ljusgul putsad yta med målad text i svart och lila, inramad av murat gult tegel 

med dekorativa avslut. På ritning från 1911 var skylten försedd med texten 

”G.TEMPLARFÖRENINGEN”. Enligt uppgift ändrades texten till ”Lilla teatern” 

på 1980-talet. Trapporna är ursprungliga och uppförda i natursten/granit.  

Sen byggnaden uppfördes har flertalet om- och tillbyggnader gjorts men generellt 

är byggnadens yttre välbevarat. Nya fönster och dörr har anpassats väl till 

fastighetens karaktär. En väsentlig förändring av byggnaden är tillbyggnader i glas 

och aluminium på ömse sidor om gårdsflygeln samt ett hisschakt som tillkom 

Ursprungliga detaljer i salongen; spegeldörrar, gångjärn från svängdörr, 

dekorativt ventilgaller och taklist, scen med marmorerade kolonner och mittkolonn.  
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under slutet av 1990-talet. På gårdsflygen har är nästintill alla fönsteröppningar 

samt en dörröppning igensatta, öppningarna är putsade med slät puts.  

Interiört är den ursprungliga planlösningen relativt välbevarad men vissa rum tagits 

bort eller tillkommit under årens lopp. Den andra våningen domineras av en stor 

salong med fönster ut mot gatan. I salongen finns flera ursprungliga detaljer är 

bevarade; parkettgolv, sockellister, taklister, fönsterbrädor, dörrar, scen med 

flankerande kolonner och mittkolonn. Planlösningen är även den bevarad efter det 

att teaterscenen tillkom år 1902. Golvet är belagt med ekparkett, väggarna är 

slätputsade och målade i en ljusgul kulör. Mot taket sitter en profilerad taklist. 

Utmed väggar åt söder och norr finns vertikala ventilationsrör och i mitten av 

rummet finns en bärande, vitmålad gjutjärnkolonn med flersidig fot, profilringar 

och ett enkelt utfört kapitäl. Det välvda taket är skivtäckt och har delvis försetts 

med ljudabsorbenter. Dekorativt ventilationsgaller i vitmålat gjutjärn i salongens 

nordöstra hörn. Scenen flankeras av två kraftiga brunmålade, marmorerade 

kolonner med enkelt kapitäl. Scenens golv består av lackat brädgolv och väggar 

och tak är svartmålade. Salongen är försedd med gråmålade pardörrar med 

fyllningar i en karm med profilerad dörrlist. Under den grå färgen finns spår efter 

en grågrön kulör. I byggnadens södra del finns ett välbevarat trapphus med trappor 

av grå terrazzo. Här finns även en pardörr med en lucka i som användes för 

biljettförförsäljning.  

Arkeologi/Fornlämningar 

Det finns inga dokumenterade fornlämningar inom planområdet.   

SERVICE 
Planområdet ligger i nära anslutning till Eslövs centrum och Stora torg, där det 

finns ett stort utbud av service såsom apotek, livsmedelshandel och restauranger. 

Originaldetaljer i det södra trapphuset; dörrfoder, sockellist, ledstång, klinkergolv i 

terrazzo, glasad innerdörr samt pardörr med lucka 
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Närmaste skola är Ekenässkolan (högstadie) och närmaste förskola är Ekebacken, 

båda inom 500 meter från planområdet.  

Kulturskolan har funnits i Eslöv sedan 1950, först som musikskola men de senaste 

30 åren som kulturskola. Det är en populär verksamhet i Eslöv och innefattar 

aktiviteter så som cirkus, dans, teater, konst och musik i åldrarna från tre år till sista 

året i gymnasiet. Kulturskolan har ca 650 elever och 20 personer i personalstyrkan. 

Dessa 20 personer är utspridda över 30 kurser på 11 heltidstjänster, dvs en hög 

andel i kollegiet jobbar deltid.  

Idag är verksamheten utspridd på tre platser i Eslöv; Östergatan 8, Lilla Teatern 

och Ekenässkolans idrottssal. Utöver dessa platser bedrivs också undervisning i 

Löberöd, Harlösa och Stehag. Verksamheten i byarna är viktigt för att komma nära 

de elever som har en geografisk distans till Eslöv. De kommer fortsätta oavsett var 

Eslövs kulturskolas primära lokaler finns. 

Med hög andel deltidstjänster och undervisning utspridd på flera platser minskar 

verksamhetens effektivitet och minskar möjligheten till ämnesöverskridande 

samarbeten. Bredden på verksamheten ställer också förhållandevis höga krav på 

behovet av lokaler. Ämnena har olika behov och förutsättningar, beroende på ljud, 

yta, höjd, golv, scen och dylikt. 

TRAFIK 

Övergripande gatustruktur 

Södergatan tillhör centrala Eslövs gatunät och löper upp förbi Stora Torg. 

Södergatan definieras som ett så kallat ”Mjuktrafikrum” i Trafikutredningen för 

Eslövs centrum (2017). ”Mjuktrafikrum” innebär att bilister och oskyddade 

trafikanter ska samspela, det är tätt mellan korsningspunkter, låga hastigheter och 

lätt för gångtrafikanter att korsa gatan.  

Gång- och cykelvägar  

Från Södergatan löper en bred gång- och cykelväg som fortsätter söderut. Norrut 

finns endast gångväg som knyter an till resten av gångnätet i centrala Eslöv. 

Cykling sker i blandtrafik. Enligt Trafikutredningen för Eslövs centrum finns 

förslag att anlägga en separerad cykelbana som fortsätter norrut på Södergatan. 
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Kollektivtrafik  

Planområdet är beläget 500 meter från Eslöv central som är en knutpunkt för både 

buss och tåg. Tåg mot Malmö och Lund, de största utpendlingsorterna från Eslöv, 

avgår med god turtäthet. Höör och Kävlinge är de två andra stora 

utpendlingsorterna som också har god tillgänglighet med kollektivtrafik.   

I direkt anslutning till planområdet finns även en busshållplats, ”Medborgarhuset” 

som trafikeras av fyra busslinjer med en turtäthet om en buss var 5:e minut.  

Biltrafik  

Södergatan tillhör centrala Eslövs gatunät och löper upp förbi Stora Torg där den 

möter Östergatan. Det finns inga mätningar av trafikflödet vid planområdet men 

längre norr på gatan vid Joel Sallius plats uppmätes trafikflödet år 2016 till cirka 

1500 fordon/veckomedel (sydlig riktning) och 950 fordon/veckomedel (nordlig 

riktning).  

Parkering  

I anslutning till planområdet finns en stor parkeringsyta med plats för över 100 

fordon. Parkeringsytan är delad i två delar där den norra delen (orange markering) 

är detaljplanelagd som allmän plats och är en allmän parkeringsyta som är 

avgiftsbelagd. Miljö och Samhällsbyggnad (förvaltning) ansvarar för ytan, där 

avdelningen Gata, trafik och park (GTP) sköter drift och underhåll. För blå yta 

ansvarar Serviceförvaltningen och sköter även drift och underhåll där. Ytan har 

tidsreglerad parkering. Båda parkeringarna nyttjas troligtvis av besökare till 

Medborgarhuset, som pendelparkering och till Kulturskolans verksamhet.  

Eslövs station 
Stora torg 

Planområde 
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Den 6 april antog kommunstyrelsen i Eslövs kommuns en ny parkeringsnorm 

(Parkeringsnorm 2020) för kommunen.  

 

Tabell Parkering cykel/ 1000 m2 BTA   

 Centrala zonen Övriga staden och kommunen 

 Cykel Lastcykel Cykel Lastcykel 

Flerbostadshus 20 2 20 2 

Småhus På egen fastighet 

Verksamheter 20 4 20 4 

Tabell Parkering bil/ 1000 m2 BTA   

 Centrala zonen Övriga staden och kommunen 

Flerbostadshus 6 8 

Småhus På egen fastighet 

Verksamheter 6 8 

Karta som visar parkering i området 
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NATUR 

Natur, park och rekreation  

Inom planområdet finns en stor ek, ca 23 meter hög och med en kronutbredning på 

ca 16 meter. Eken är ett av de äldre träden i centrala Eslöv och är därmed även del i 

kulturmiljön i området. Längs gatan Återvändsgränd finns en trädrad med fem 

mindre träd.   

En arborist (Hejlskov Trädvård AB) har bedömt ekens livskraftighet och hur trädet 

ska hanteras i både detaljplan och under kommande byggnation. Trädet är friskt 

med en stamdiameter på 85 centimeter i brösthöjd. Höjden är ca 23 meter och 

kronutbredningen ca 16 meter.  

Närmaste park är Stadsparken och Joel Sallius plats som är ritad av Hans Asplund, 

som även ritade Medborgarhuset. I stadsparken finns förutom träd och planteringar 

en lekplats. 

Biotopskyddad mark  

Trädraden på Återvändsgränd omfattas inte av det generella biotopskyddet för 

alléer då träden inte definieras som vuxna (minst 20 centimeter i brösthöjd eller har 

uppnått en ålder av 30 år). 

Topografi 

Planområdet är plant utan några topografiska skillnader.   

Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk utredning har tagits fram för planområdet (WSP 2021-04-23). I 

dagsläget består undersökningsområdet av obebyggd mark i form av asfalterade 

och gröna ytor med träd och buskage. Den östra delen av området utgörs i 

dagsläget av parkeringsytor. Inom kvarterets västra och södra sida är befintliga 

byggnader planerade att stå kvar. Befintlig byggnad (Lilla Teatern) är grundlagd 

Foto på eken inom planområdet. Bild från maps.google.se Bild tagen augusti 2018 
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med källare och plintar. Angränsad byggnad i södra delen är sannolikt grundlagd 

på plintar. Flygbilder från 1970-talet tyder på att det har funnits en byggnad av 

okänd karaktär på västra delen av området.  

Sammanfattningsvis utgörs jorden av ca 2,0–3,5 meter fyllnadsmaterial ovan 

sandig lermorän i västra delen och lerig sandmorän i östra delen. 

Fyllnadsmaterialet består mestadels av mullhaltig sand, grusig sand med 

lermoränkörtlar, samt betongrester. Lermoränen som finns under fyllnadsmaterial 

är sandigt. Lagrets mäktighet har inte kunnat fastställas men är minst 4 meter i 

områdets västra del. Det innebär att området generellt inte är sättningskänsligt. Det 

fyllnadsmaterial som finns inom planområdet bedöms dock av WSP som 

inhomogent och med risk för ojämna sättningar vid belastning. I 

detaljprojekteringen bör därför detaljerade sättningar och sättningsdifferenser 

studeras. Det finns även föroreningar i fyllningsmassorna, läs mer under rubrik 

”Markföroreningar”.  

WSP bedömer att marken är lämplig för plattgrundläggning under förutsättning att 

jord med organisk halt och betongrester som eventuellt påträffas i schaktbotten 

skiftas ur samt att packning av ytliga jordlager utförs före grundläggning.  

Installerade grundvattenrör visar på en fri grundvattenyta mellan ca 1,9–2,2 meter 

under markytan, vilket motsvarar nivån ca +62,4. Installerade rör har satts som 

djupast till nivån +60,4. Grundvattenytan på området har bedömts ligga ca 2 meter 

under markytan och är sannolikt påverkad av befintlig källardränering. Med tanke 

på intilliggande källare, förekommande jordarter och grundvattenytans läge är 

förutsättningarna för infiltration av dagvatten inom fastigheten mindre goda.  

På grund av att marken i området är relativt plan och att det bedöms inte finns 

några risker kopplade till totalstabiliteten har inga stabilitetsberäkningar utförts. 

Markföroreningar 

En miljöteknisk markundersökning har tagits fram (WSP, 2021-05-11). Marken 

inom området utgörs till stor del av fyllning ned till 3,5 meter. I dessa massor har 

det påträffats föroreningar av PAH-H och PCB, i halter som överskrider känslig 

markanvändning (KM). Känslig markanvändning är exempelvis bostäder och 

skolor och mindre känslig markanvändning är exempelvis kontor och 

verksamheter. Föroreningarna påträffades framför allt i ytlig fyllning och 

härstammar troligtvis från de byggnader som tidigare har funnits på platsen.  

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Innan schaktarbeten får ske måste 

generellt en anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt § 28 Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd göras till tillsynsmyndigheten. Mot 

bakgrund av förekomsten av halter som överskrider KM bör framtida hantering av 

massor från området föregås av en dialog med tillsynsmyndigheten. 

Markradon 

Markradonmätning har gjorts i samband med den geotekniska undersökning som 

har gjorts i planarbetet. Mätningarna är utförda 0,7 meter under markytan i ett 

sandigt och grusigt material. Utförda markradonmätningar visar på nivåer mellan 

ca 10 och 60 kBq/m3. Enligt riktvärden kan området mestadels klassas som 
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normalradonmark. Den uppmätta högradonhalten på 60 kBq/m3 kan sannolikt 

kopplas till fyllnadsmaterialet med betongrester. 

Luftföroreningar  

Luften i Eslöv bedöms generellt vara god. Eslöv ligger dock över genomsnittet i 

länet vad gäller kväveoxider och partiklar. Kväveoxiderna kommer främst från 

väg- och tågtrafik samt från jordbruket och partiklarna kommer främst från 

jordbruket. 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 

svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt 

miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Eslövs 

kommun. Luftföroreningarna inom planområdet ligger inom godtagbara nivåer. 

 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Ledningar för vatten, avlopp och dagvatten finns i Södergatan. Serviser finns in till 

Åkermannen 10. Området ingår i VA-Syds verksamhetsområde.  

Avfallshantering 

Kulturskolans avfallshantering sker på baksidan av byggnaden i en tillbyggd del av 

den gamla byggnaden. Inom planområdet finns en även inhägnad yta med 

avfallshantering som nyttjas av Medborgarhuset och till viss del även Kulturskolan.  

 

Årsmedelvärde av kväveoxid. Miljökvalitetsnormen för kväveoxid är 40 μg/m3. Inom och i 

anslutning till planområdet ligger värdet på 7,0 μg/m3. 
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Fjärrvärme 

Ledningar för fjärrvärme finns i Södergatan och Återvändsgränd. Ledningarna ägs 

av Kraftringen.  

El 

Ledningar för el och tele finns i Södergatan och för el i Återvändsgränd där vissa 

ledningar leder in i planområdet. Kraftringen är huvudman för el i området.  

Fiber och tele 

Teleledningar finns i Södergatan.   

Dagvatten  

VA Syd är huvudman för VA och planområdet kan anslutas till dagvattennätet. 

Recipient är Bråån som har enligt VISS en måttlig ekologisk status. Gällande 

kemisk status uppnår vattendraget ej god.  

Skyfall 

Enligt skyfallskartering från 2016 finns det ett litet instängt område inom 

planområdet. Den nya byggnaden innebär att lågpunkten kommer att bebyggas 

vilket innebär en förändring av hur området hanterar skyfallsvatten. För att undvika 

skador på byggnad bör marken höjdsättas så att inga nya instängda områden 

skapas. 

RISK 

Järnväg 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Södra stambanan som är utpekad som en 

farligt gods led.  

Verksamheter 

Cirka 300 meter nordost om planområdet har Kavli verksamheter. Inom 

verksamhetsområdet finns en kylanläggning med ammoniak.  
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Karta över befintligt ledningsnät. Ledningarnas läge är inte exakta.  

Utdrag ur skyfallskartering (2016) 
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PLANFÖRSLAG   

PLANSÖKANDE  
Plansökande är Serviceförvaltningen. På Serviceförvaltningens uppdrag har 

Kamikaze arkitekter tagit fram ett bebyggelseförslag. 

PLANENS SYFTE 
Syftet med detaljplanen för kvarteret Åkermannen 10 och 11 och del av 14 är att 

möjliggöra en tillbyggnad av Lilla Teatern för nya lokaler åt kulturskolan. 

Detaljplanen ska också säkerställa att den planerade tillbyggnaden visar hänsyn och 

anpassas till omgivande bebyggelse. Tillbyggnaden ska tydligt förhålla sig till att 

den ingår i ett område som är av riksintresse för kulturmiljön. Detaljplanen 

säkerställer att tillkommande lokaler för kulturskolan utformas med skydd mot 

störning och risk från järnvägsområdet som är transportled för farligt gods. Syftet 

med detaljplanen är även att skydda den befintliga bebyggelsen, Lilla Teatern, och 

den stora eken då de är viktiga delar i kulturmiljön. Befintlig miljöstation får en ny 

placering i den sydöstra delen av planområdet där miljöhus möjliggörs. Dagvatten 

ska tas om hand inom planområdet.  

MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD    
Kulturskolan har behov av att utveckla och samla sin verksamhet. Planförslaget 

innebär att det går att bygga till Lilla Teatern med en byggnadskropp som är ca 16 

meter hög och som rymmer bland annat lokaler för teater, musik, film, konst, dans 

och cirkus förutom arbetsrum och allmänna utrymmen. Bruttoarea (BTA) i 

förslaget är cirka 1200 kvm fördelat på tre våningsplan. Gestaltningen av den 

föreslagna tillbyggnaden är anpassad till platsen speciella förutsättningar gällande 

kulturmiljö genom placering av tillbyggnaden och gestaltningen av den med ett 

svagt sluttande tak. Den stora eken som finns inom planområdet är kvar och bildar 

tillsammans med den föreslagna tillbyggnaden en halvt omsluten gård mellan 

Kulturskolan och Medborgarhuset. Som volym betraktat skiljer sig Kulturskolans 

tillbyggnad markant från både Lilla Teatern och Medborgarhuset och valet av 

träfasader gör att volymen upplevs ”lätt”.  

Att tillkommande bebyggelse ges träfasader grundar sig i ett tydligt förhållningssätt 

till Medborgarhuset och Lilla Teatern. Ambitionen är att genom ett eget 

fasadmaterial tydliggöra och förhöja Medborgarhuset och Lilla Teatern så att de tre 

byggnaderna inte läses ihop utan får tydliga egna identiteter som speglar tiden då 

de byggdes. Föreslagen tillbyggnad kompletterar den befintliga bebyggelsen som 

tillsammans bildar en helhet som förhöjer platsen. 

Tillbyggnaden visar dagens moderna arkitektur samtidigt som den speglar och 

lyfter fram arkitektoniska kvalitéerna hos Medborgarhuset och Lilla Teatern. För 

att knyta ihop byggnaderna används detaljer från Medborghuset i fasaden och 

detaljer från Lilla Teatern i gårdsutformningen. Träfasaden tar upp 

Medborgarhusets vertikala plåtfasadindelning genom indelning av fasaden i 

vertikala band. På gården knyter detaljer i tegel an till Lilla Teatern men också till 

Eslövs lokala byggnadstradition. Tillsammans knyts det historiska och det moderna 

Eslöv ihop. Reglering av utformning av den föreslagna tillbyggnaden sker med 

bestämmelser om högsta totalhöjd, takvinkel och fasadmaterial. Utformningen av 
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den föreslagna tillbyggnaden är reglerad för att skapa en byggnad som passar in i 

miljön men som ändå tillför egna värden till stadens arkitektur. Det svagt sluttande 

taket är en viktig del i gestaltningen av den föreslagna tillbyggnaden eftersom 

sluttningen speglar Medborgarhusets takutformning. Detaljplanen har därför en 

planbestämmelse som reglerar taklutning. Byggnadens höjd regleras i plankartan 

med en högsta totalhöjd då tekniska installationer på taket förtar från byggnadens 

siluettverkan.  Fasadmaterialet trä är valt utifrån att träfasader avviker från de 

kulörer och fasadmaterial som finns på platsen idag vilket gör att tillbyggnaden får 

en egen identitet samtidigt som den förhöjer de arkitektoniska värdena på 

Medborgarhuset och Lilla Teatern. Inspiration till detaljer i fasaden tas från 

Medborgarhusets vertikala plåtfasadsindlening. Reglering av placering och 

utformning av föreslagen tillbyggnad sker även utifrån så kallad prickmark, mark 

som inte får bebyggas, för att ge tillbyggnaden den svängda formen in mot gården 

vilket även ger utrymme för att spara den stora eken som finns på platsen. Gården 

regleras till att ha detaljer i tegel i markbeläggningen samt att på vissa delar ska 

marken vara genomsläpplig för att underlätta hantering av dagvatten.  

Den befintliga byggnaden, Lilla Teatern, har ett kulturhistoriskt värde både 

exteriört och interiört. Lilla teatern regleras med rivningsförbud, skydd av 

Utdrag från illustrationsplan över tillbyggnad. Arkitekt: Kamikaze arkitekter 
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kulturvärden och varsamhet för att bevara byggnadens värden. Bestämmelserna 

innefattar de byggnadsdelar och detaljer som bär byggnadens kulturhistoriska 

värde. Hela byggnaden omfattas även av det så kallade förvanskningsförbudet 

(PBL 2010:900 8 kap. 13§).  

Den nya byggnaden innebär att befintlig avfallsstation samt parkering tas i anspråk. 

Ett nytt miljöhus som ersätter befintlig sophantering uppförs bredvid tillbyggnaden 

och en ny parkering anläggs, läs mer under ”Parkering”.  

 

Flygvyer över föreslagen tillbyggnad. Arkitekt: Kamikaze arkitekter 
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PLANBESTÄMMELSER 
Nedan är en genomgång av detaljplanens samtliga planbestämmelser och syftet 

med dessa. 
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TRAFIK 
Planförslaget innebär att 16 parkeringar på befintlig parkeringsplats mot järnvägen 

tas i anspråk för att ge plats åt den nya byggnaden. Parkeringsnormen för området 

anger att för verksamheter inom den centrala zonen ska det finnas 6 p-platser för 

bil per 1000 m2 BTA. För cykel gäller 20 platser för cykel och 4 platser för 

lastcykel per 1000 m2 BTA. Tillkommande byggnad är ungefär 1200 m2 BTA 

vilket innebär ett behov av 6 bil p-platser, 20 cykelplatser och 4 lastcykelplatser. 

Mot järnvägen föreslås att upp till 9 parkeringar anläggs, beroende på efterfrågan. 

Det ger ett bortfall av totalt 7 parkeringsplatser inom planområdet. Planområdet 

angränsar till Medborgarhusets parkering, vilket är en allmän parkering på 

kommunal mark med 82 parkeringsplatser. Med en så stor allmän parkering intill 

bedöms bortfallet inte ha en stor negativ påverkan på parkeringsmöjligheterna i 

området. De parkeringsplatser som tillskapas inom planområdet kommer att 

användas av verksamheten. En tillgänglighetsanpassad parkering kan anordnas på 

gården liksom cykelparkering.  

För hämtning och lämning av barn och unga som besöker Kulturskolan är det 

möjligt att stanna till på Södergatans längsgående parkering eller vid parkeringen 

vid järnvägen.  

En samling av Kulturskolans aktiviteter på en plats i stället för utspritt i stan 

bedöms inte påverka det befintliga trafikflödet markant eftersom det finns goda 

möjligheter att ta sig till verksamhet till fots, på cykel eller buss. Att barn och unga 

själva kan ta sig till verksamheten kan vara en förutsättning för att en del ska kunna 

delta i undervisningen och kan vara positivt för deras utveckling.  

BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD 
Gällande riktvärden för buller vid skolverksamhet berör buller på skolgårdar. Då 

Kulturskolans verksamhet inte är av en sådan typ som kräver utomhusmiljöer så 

som skolgård omfattas verksamheten därmed inte av några bullerriktvärden. En 

bullerutredning har därför inte utförts.  

RISK 
Planområdet ligger i nära anslutning till Södra stambanan som är klassat som en 

transportled för farligt gods. Cirka 300 meter från planområdet ligger även en av 

Kavlis verksamheter som har en kylanläggning med ammoniak. En riskutredning 

har därför upprättats (WSP, 2021-08-18, rev. 2022-02-04). Enligt länsstyrelsen i 

Skåne län ska riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 

150 meter från farligt gods-led.  

Riskbedömningen indikerar att transportolyckor med giftiga gaser på järnvägen 

medför att individrisknivån inom planområdet inte når acceptabla nivåer samt att 

vådautsläpp av ammoniak från Kavlis kylanläggning kan medföra riskpåverkan på 

planområdet. 

Ventilationsåtgärder kan markant reducera mängden gas som tränger in i 

byggnader. Notera dock att åtgärderna enbart skyddar personer som vistas inomhus 

alternativt personer som skyndsamt kan förväntas inrymma vid händelse av en 

olycka. Åtgärdernas skyddseffekt blir begränsad för känsliga verksamheter som är 

förenade med en relativt hög grad av utomhusvistelse, exempelvis förskolor eller 
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grundskolor vilket är en av anledningarna till av användningen i detaljplanen är 

specificerad till ”S1 – Kulturskola” som innebär att undervisning till majoritet sker 

inomhus.  

Följande skyddsåtgärder säkerställs i detaljplanen genom reglering av placering 

och skyddsbestämmelserna m1, m2 och m3. Dessa skyddsåtgärder innebär att 

hänsyn tas till riskpåverkan som järnvägstransporterna har och att detaljplanen 

uppnår kravet på hälsa och säkerhet:  

 Ingen bebyggelse eller ytor som medför stadigvarande vistelse kan 

uppföras inom 30 meter från Södra stambanan sett från spårcentrumlinjen 

på närmsta ytterspår.  

 Alla byggnader inom planområdet där människor vistas stadigvarande ska 

ha minst en utrymningsväg som vetter bort från järnvägen.  

 Friskluftsintag på tillkommande byggnader, som medför stadigvarande 

vistelse, inom planområdet ska placeras högt upp på fasaden på 

oexponerad sida, dvs. vända bort från Södra stambanan.  

 Fasader till byggnader med stadigvarande vistelse som vetter mot och 

ligger inom 40 meter från järnvägen ska utföras i obrännbart material 

alternativt i lägst brandteknisk klass EI 30.  

 

Miljöhus är den enda byggnaden som kan uppföras på ett närmare avstånd än 30 

meter från spårcentrumlinjen på närmsta ytterspår. Kommunen bedömer att ett 

miljöhus inte innebär stadigvarande vistelse och därför inte behöver regleras med 

skyddsbestämmelser.  

NATUR    

Natur, park och rekreation 

Planförslaget innebär att det bildas en liten gårdsmiljö mellan den nya byggnaden, 

Lilla Teatern och Medborgarhuset. Eken har en central roll i gårdsbildningen och 

tillför många värden till platsen. Urban grönska så som stora träd är ett uppskattat 

inslag i tät stadsmiljö och bidrar med många ekosystemtjänster samt biologisk 

mångfald, särskilt gamla träd. Träd bidrar bland annat med fördröjning och 

minskning av dagvatten (om förhållandena är rätt), renar luft och påverkar 

lokalklimatet genom att ge skugga och påverka vind.  

Den befintliga eken ska sparas och skyddas med planbestämmelse n1 om att trädet 

endast får tas ned om det är sjukt eller utgör en risk. Bedömning om trädet är sjukt 

eller utgör en risk ska göras av en sakkunnig inom området. Kopplat till 

bestämmelsen är även planbestämmelse a1 om marklov som anger att marklov 

krävs för nedtagning av träd och att om trädet tas ned ska det ersättas med ett nytt 

träd med en minsta stamomkrets på 50 centimeter.  

 För att inte skada trädet och dess rotsystem under byggtiden får grävning inte ske 

närmare än 10 meter från stammen. Kronan på den södra sidan kan reduceras något 

för att skapa mer symmetri i kronan och lätta på vikten samtidigt som den 

föreslagna tillbyggnaden då inte skadas av kronan. Kronan kommer att behöva 

regelbunden beskärning av utbildad arborist eller kunnig personal.  
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Runt trädet finns idag en stenbeläggning som går upp på stammen. Genom ny 

utformning av gården tas denna bort vilket är positivt både för dagvattenhantering 

och för att minimera risk för framtida skador på stammen. Detta styrs genom 

bestämmelse n2 som reglerar andel hårdgjord yta.  

Vid grävning för byggnation av den föreslagna tillbyggnaden rekommenderas att 

först gräva ett dike försiktigt och göra en ordentlig rotbeskärning så rötter innanför 

10 meters zonen inte fläks eller dras sönder. Efter grävning kan trädet behöva extra 

bevattning och eventuellt näringstillförsel för att hjälpa trädet återhämta sig efter 

förlusten av rötter. För att hindra att maskiner skadar trädet ska området under 

kronans droppzon spärras av under byggnation.  

EKOSYSTEMTJÄNSTER  
Ekosystemtjänster är tjänster som naturen tillhandahåller som bidrar till 

människors välbefinnande och välmående. Ekosystemtjänster delas oftast upp i 

fyra grupper (Källa: Naturvårdverket):  

 Stödjande ekosystemtjänster 

o Förutsättningen för att övriga tjänster ska fungera, exempelvis 

fotosyntes och jordmånsbildning 

 Försörjande ekosystemtjänster 

o Tillhandahållande av råvaror för produktion av exempelvis mat, 

dricksvatten, fiberråvara och bioenergi. 

 Reglerande ekosystemtjänster 

o Exempelvis luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning 

och pollinering. 

 Kulturella ekosystemtjänster 

o Tillhandahållande av naturmiljöer lämpliga för till exempel 

friluftsliv, rekreation och pedagogik. 

 

Planförslaget har analyserats med verktyget Ester. Ester är framtaget av Boverket 

och kartlägger och värderar vilka ekosystemtjänster som finns på en plats samt 

analyserar hur befintliga ekosystemtjänster kan komma att påverkas, positivt och 

negativt, av en planerad åtgärd.  

Den nya bebyggelsen innebär att inga ekosystemtjänster som finns inom eller i 

närheten av planområdet idag kommer att påverkas negativt. Det kommer inte ske 

ett stort tillskott av ekosystemtjänster men det är positivt att den befintliga eken 

behålls.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Planförslaget innebär att nya ledningar för dag-, spill och dricksvatten behöver 

anläggas. Även ledningar för energi och el behöver anläggas. 

Planområdet bedöms kunna anslutas till befintliga vatten- och avloppsledningar.  

Planområdet kan anslutas till VA Syds dagvattennät. Ingen utredning har tagits 

fram över hur mycket dagvatten som planområdet alstrar före och efter planens 

genomförande. Bedömningen är att andel hårdgjord yta inte ökar markant vilket 

har en liten påverkan på tillkommande dagvattenflöde. Hantering av dagvatten och 

skyfallsvatten ska ske enligt kommunens dagvatten- och skyfallspolicy. 
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Omhändertagande och begränsning av dagvattenflödet ska därför ske inom egen 

fastighet för att minska påverkan på dagvattenledningarna. Detta regleras i 

plankartan med en generell planbestämmelse om att dagvatten ska omhändertas 

och fördröjas inom egen fastighet samt bestämmelse n2 som reglerar andel 

hårdgjord yta.  

Kraftringen har fjärrvärmeledning i närområdet och det finns möjlighet att koppla 

upp sig på nätet. Samma gäller även för elledningar.  

Avfallshantering för verksamheten löses genom ett nytt miljöhus.  

SOCIALA ASPEKTER 

Trygghet, jämställdhet och mångfald 

Planområdet är beläget centralt i Eslöv med goda gång- och cykelkopplingar samt 

närhet till kollektivtrafik. Busshållplatsen ”Medborgarhuset” är direkt angränsande 

planområdet och Eslövs station är belägen 400 meter från planområdet. Att samla 

Kulturskolans verksamhet till en plats är gynnsamt för de barn och unga som 

nyttjar verksamheten då de får större möjligheter att självständigt ta sig dit vilket är 

utvecklande. Att inte vara beroende att ta sig till och från sin fritidsverksamhet med 

bil öppnar också upp för fler att nyttja verksamheten.  

Genom utbyggnaden av Kulturskolan kan verksamheten utvecklas och erbjuda ett 

stort utbud av olika kulturverksamheter. Då verksamheten är en viktig del för 

många barn och unga och tillbyggnaden innebär att det går att inhysa alla 

aktiviteter på samma plats samt utöka om behovet skulle uppstå, är det positivt för 

Eslövs barn och unga nu och framöver. 

Barnkonventionen    

Genomförande av planen innebär att Kulturskolans verksamhet samlas och kan 

utvecklas vilket är positivt för barn och unga. Kulturskolan är en populär 

verksamhet med aktiviteter från cirkus till musik och är positivt för barn och ungas 

hälsa, så väl fysisk och psykisk. Som nämnt ovan är det är också positivt för barns 

och ungas utveckling att kunna ta sig för egen hand till sin fritidsverksamhet då det 

utvecklar självständigheten.  

KONSEKVENSER  

MILJÖKONSEKVENSER 

Strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken 

Tillväxtavdelningen bedömer med vägledning av förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 

§ PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför 

inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.  

Planförslag innebär förtätning i centrala staden vilket är i linje med gällande 

översiktsplan. Planens genomförande bedöms av kommunen som helhet inte bidra 

till negativa effekter för miljön eller hushållningen med mark, vatten och andra 

resurser. 

469 ( 858 )



KS.2020.0446 den 29 mars 2022 

36 

 

Planområdet ligger inom område för riksintresse för kulturmiljö. Genomförande av 

planförslaget innebär att befintligt hus, Lilla Teatern, byggs till på baksidan av 

byggnaden. Tillbyggnaden har getts ett eget uttryck och hänsyn till kulturmiljön i 

området har tagits genom anpassningar av tillbyggnad i volym, placering och 

materialval. Tillbyggnaden bedöms därmed av kommunen att inte påverka 

riksintresset för kulturmiljö negativt, läs mer under rubrik ”Påverkan på 

riksintresse”.  

Påverkan på riksintresse  

Riksintresse för kulturmiljö 

Restaurera har gjort antikvarisk konsekvensbeskrivning (2021-06-15) där 

tillkommande bebyggelse har bedömts utifrån hur den påverkar områdets 

kulturmiljövärden och riksintresset för kulturmiljö.  

De uttryck för riksintresset som finns inom planområdet är framför allt:  

 Den successivt framvuxna rutnätsplanen med tomtstruktur, platsbildningar 

och gaturum. Bebyggelsen och dess täta stadsmässiga men relativt 

småskaliga karaktär. 

 Den lokala byggnadstraditionen med hus i företrädesvis rött och gult tegel. 

 Medborgarhuset, ritat av Hans Asplund från 1957 och annan bebyggelse 

som visar den fortsatta utvecklingen under 1900-talet. 

 Järnvägsmiljön med stationshuset från 1913, industribyggnader och andra 

till järnvägen knutna byggnader och anläggningar. 

 

Föreslagen tillbyggnad av Lilla Teatern har utformats med hänsyn till riksintresset 

och de kulturhistoriska värdena som finns inom planområdet samtidigt som 

tillbyggnaden har fått en egen karaktär. Placeringen av tillbyggnaden på baksidan 

av Lilla Teatern där det redan finns tillbyggnader och anslutning till Lilla Teatern 

som anpassas till höjden på befintlig mur mot grannfastighet är en bra plats utifrån 

att minimera påverkan på Lilla Teaterns exteriör.  

Höjden på tillbyggnaden och utformning på taket samspelar med Medborgarhusets 

form och fungerar som en avslutande pendang i söder. Tillbyggnadens föreslagna 

volymer ansluter till Medborgarhusets formspråk, det finns en tydlig samhörighet 

och växelverkan dem emellan. Båda bryter med sin modernistiska utformning med 

den traditionella klassicerande tegelarkitekturen i området, samtidigt som den 

förhållandevis låga skalan inpassas i den befintliga kulturmiljön. Den föreslagna 

tillbyggnadens fasader utformas i trä vilket gör att alla de tre byggnaderna får en 

egen och tydlig identitet där tillbyggnadens träfasad förhöjer de arkitektoniska 

värdena hos Medborgarhuset och Lilla Teatern. Medborgarhusets vertikala 

plåtfasadindelning tas upp i tillbyggnadens indelning av träfasaden i vertikala band 

och knyter samman de båda byggnaderna utan att förlora sin självständighet från 

varandra. Eftersom tillbyggnadens volym avviker från Medborgarhuset och Lilla 

Teatern är det också önskvärt att uppföra volymen i trä som ger en lätthet till 

platsen. Genom att använda trä och ta upp detaljer från Lilla Teatern och 

Medborgarhuset knyts det historiska och det moderna Eslövs samman.   
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Med en svängd fasad mot gården sparas dels befintlig ek som har stora värden dels 

skapas en gårdsbildning mellan Lilla Teatern och Medborgarhuset. Gårdens 

markbeläggning ska utformas med detaljer i tegel som knyter an till Lilla Teatern 

och den lokala byggnadstraditionen.  

Förslaget har studerats utifrån siktlinjer, se bilder nästa sida. Utifrån siktlinjer 

framgår det att till främst får en visuell påverkan från norr längs med Storgatan och 

vidare söderut. Här kommer den nya tillbyggnaden att framträda som en 

fondbyggnad mot söder. Även från spårområdet i öster kommer tillbyggnaden bli 

väl synlig som en del av bebyggelsefronten ut mot järnvägen. Viss visuell påverkan 

får tillbyggnaden även från söder, men då detta är en återvändsgränd med 

garagebyggnader kommer få att uppleva tillbyggnaden från detta håll. 
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Karta över siktlinjer 
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Bild 1: Siktlinje från flerbostadshus 1900-tal 
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Bild 2: Siktlinje från järnväg 

Bild 3: Siktlinje Medborgarhuset 

Bild 4: Siktlinje från Medborgarhuset / Södergatan 
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Planförslagets relation till riksintressets värdebärande delar 

Successivt framvuxen rutnätsplan  

 Tillbyggnaden kompletterar befintlig miljö och skapar en platsbildning 

tillsammans med Lilla teatern och Medborgarhuset. 

 Området ligger utanför rutnätsplanen och bryter inte de karaktäriserande 

delar i rutnätsplanen. Tillbyggnaden ansluts varsamt till befintlig byggnad, 

tomten med dess uppvuxna ek och områdets småskaliga karaktär.   
 

Lokal byggnadstradition  

 Tillbyggnaden ska uppföras med fasader i trä vilket avviker från den lokala 

byggnadstraditionen. Planförslaget relaterar till tegelstaden genom att 

materialet tas upp i markbeläggning och i detaljer.  

 Utifrån materialen på Lilla Teatern och Medborghuset är det positivt ur 

kulturmiljöhänsyn att ha en fasad som avviker både i material och kulör så 

att de tre byggnaderna inte kan läsas ihop utan alla får en tydligt egen 

identitet. Träfasader förhöjer därmed de arkitektoniska värdena hos Lilla 

Teatern och Medborgarhuset.  

Bild 5: Siktlinje från Spinnarebacken 

Bild 6: Siktlinje från Lilla Teatern 
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 Genom att använda tegel i detaljer i stället för det dominerande materialet 

knyts det historiska och det moderna Eslöv samman.  

 

Medborgarhuset 

 Placeringen av tillbyggnaden knyter varsamt an till Medborgarhuset genom 

att ansluta i formspråk och inordna sig bakom mot söder. 

 Tillbyggnadens träfasader avviker från Medborghuset och skapar en egen 

identitet. Detaljer från Medborghuset fasad, den vertikala 

plåtfasadindelningen, tas upp i tillbyggnadens fasader så att byggnaderna 

samspelar.  
 Precis som Medborgarhuset, och även Lilla Teatern, är en tidsmarkör för 

tiden då de byggdes blir planförslaget ett avtryck av den moderna 

arkitekturen. Planförslaget ska spegla både det historiska Eslöv och det 

moderna Eslöv.  
 

Järnvägsmiljö  

 Järnvägsmiljön närmast spårområdet har historiskt varit bebyggt med ett 

flertal byggnader, vilka succesivt avlägsnats allt eftersom tågtrafiken ökat 

liksom säkerhetskraven. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv är därför 

utbyggnad av de nuvarande asfalterade ytorna närmast järnvägen inte 

främmande. 

 Tillbyggnaden kommer få viss visuell påverkan på järnvägsmiljön. 

 

Kommunens sammanvägda bedömning  

Utifrån ovanstående bedömer kommunen att påverkan på riksintressets 

värdebärande delar är liten.  

Sammantaget bedömer kommunen att tillbyggnaden av Kulturskolan har goda 

förutsättningar att bidra med ett modernt tillägg i den befintliga kulturmiljön kring 

järnvägen i Eslöv.  

Riksintresse för kommunikation 

Planförslaget tillåter bebyggelse som närmast 30 meter från närmaste spår och 

anpassas till riskfaktorer från järnväg genom placering av luftintag och 

utrymningsvägar samt krav på fasadmaterial. Kommunen bedömer därmed att 

planförslaget inte negativt påverkar riksintresse för kommunikation.  

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 

Luftkvalité 

Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft iakttas. 

Kommunen bedömer att detaljplanen inte påverkar möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft då det i och omkring planområdet inte finns 

inga där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids och planen inte innebär 

en betydande ökning av trafik. 

Vattenkvalité 

Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för vatten iakttas. 

Kommunen bedömer inte att detaljplanen påverkar möjligheterna att uppnå 

miljökvalitetsnormer för vatten. Nödvändiga dagvattenåtgärder ska anläggas för att 

dagvattnet inte ska ge en negativ påverkan på ytvattenförekomstens kemiska och 

ekologiska status. 

475 ( 858 )



KS.2020.0446 den 29 mars 2022 

42 

 

DAGVATTEN OCH SKYFALL 
Planområdet kan anslutas till dagvattennätet. Hantering av dagvatten regleras 

genom planbestämmelse om omhändertagning och fördröjning av dagvatten inom 

planområdet samt bestämmelse n2 om andel hårdgjorda ytor. Fler åtgärder, såsom 

regntunnor, utformning av utlopp från utkastare från stuprör etcetera, kan vidtas för 

att ytterligare hantera dagvatten. Detta görs vid projektering av byggnad och mark i 

bygglovsskedet.  

Rörande skyfall kommer befintlig instängt område att bebyggas. Vid projektering 

av marken ska hänsyn tas till skyfall så att inga nya instängda områden skapas som 

skulle kunna skada byggnaden.    

MARK OCH GRUNDLÄGGNING 
En geoteknisk utredning har tagits fram för planområdet (WSP 2021-04-23). I 

utredningen bedöms att en ytlig grundläggning ska kunna ske med platta eller 

kantförstyvad platta på mark efter att jord med organisk halt och betongrester i den 

befintliga fyllningen skiftats ur. Fyllningen är även delvis förorenad vilket innebär 

att föroreningen måste avhjälpas innan startbesked kan ges vilket regleras med 

planbestämmelse a2.   

MARKRADON 
Vid normalriskmark ska byggnader utföras med radonskyddad grundläggning. 

Krav på radonskyddad grundläggning reglas i plankartan. 

MARKFÖRORENINGAR 
En miljöteknisk markundersökning har tagits fram (WSP, 2021-05-11). 

Föroreningarna påträffades framför allt i ytlig fyllning och härstammar troligtvis 

från de byggnader som tidigare har funnits på platsen. Ett villkor som startbesked 

har därför införts i plankartan för att säkerställa markens lämplighet.  

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Innan schaktarbeten får ske måste 

generellt en anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt § 28 Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd göras till tillsynsmyndigheten.  

STADSBILD 
Den nya bebyggelsens utformning är mycket viktig utifrån både påverkan på 

stadsbilden och på kulturmiljön. Förutom att vara placerad i direkt anslutning till 

Medborgarhuset med sin karaktäristiska utformning och Lilla Teatern som visar 

hur Eslöv har utvecklats över tid är den föreslagna tillbyggnaden väl synlig från 

järnvägen. Den nya byggnaden blir en viktig del i entrén till Eslöv.  

Val i gestaltning och placering av byggnaden har utgått från att komplettera den 

befintliga miljön och tillföra riksintresset ytterligare en årsring av Eslövs 

utveckling. Läs mer under ”Påverkan på riksintresse”.   

ARKEOLOGI 
Det finns inga kända fornlämningar finns inom området. I det fall fornlämningar 

påträffas i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§ 

kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
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SOLFÖRHÅLLANDEN 
Tillbyggnaden medför inga negativa konsekvenser för omgivningen med avseende 

på skuggning. Bostadsbebyggelsen söder om tillbyggnaden kommer inte att 

skuggas och skuggningen av Medborgarhuset är mycket begränsad på grund av att 

större delen av byggnaden ligger mer än 20 meter från Medborgarhuset. 

TRAFIK 
Den nya byggnaden kommer att innebära en liten ökning av trafik till Kulturskolan 

då hela verksamheten samlas på en plats. Södergatan har en stor kapacitet och 

kommer inte påverkas negativt av den föreslagna tillbyggnaden.  

Byggnaden kommer ta i anspråk befintliga parkeringsplatser, men tillgången till 

parkering i området är god vilket innebär att detta inte påverkar möjligheten till 

parkering. 16 parkeringsplatser tas i anspråk vid detaljplanens genomförande varav 

9 parkeringsplatser kan ersättas.  

BEFINTLIG TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Genomförande av planen innebär en ökad kapacitetsbelastning på befintliga vatten 

och avloppsnät och elnät. Båda näten bedöms klara kapacitetsbelastningen. 

Befintliga ledningar inom planområdet kan behöva flyttas. Flytt ska bekostas av 

den som initierar behovet av flytt.   

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Risk 

Närheten till Södra stambanan innebär att skyddsåtgärder har införts i planen för att 

uppfylla krav på hälsa och säkerhet.  

SOCIALA KONSEKVENSER  

God bebyggd miljö  

Ny tillbyggnad är noggrant studerad och tillför värden till både området och Eslöv i 

stort. Den nya byggnaden tillför en ny årsring till Eslöv utan att påverka 

riksintresset för kulturmiljö negativt.  

Befolkning och service  

Tillbyggnaden innebär att Kulturskolans uppskattade verksamhet kan fortsätta 

utvecklas vilket är positivt för framför allt Eslövs barn och unga.  

Barnkonventionen 

Genomförande av planen innebär att Kulturskolans verksamhet samlas och kan 

utvecklas vilket är positivt för barn och unga. Kulturskolan är en populär 

verksamhet med aktiviteter från cirkus till musik och är positivt för barns och 

ungas hälsa, så väl fysisk och psykisk. Som nämnt ovan är det är också positivt för 

barn och ungas utveckling att kunna ta sig för egen hand till sin fritidsverksamhet 

då det utvecklar självständigheten.  

Tillgänglighet  

Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet 

för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) 

och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med 

byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning. 

Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  
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GENOMFÖRANDE 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planen handläggs med standardförfarande. När detaljplanen för Åkermannen 10, 

11 och del av 14 vinner laga kraft upphävs i dag gällande plan inom motsvarande 

område.  

Genomförandetid 

Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den får laga kraft.  

Före genomförandetidens utgång får detaljplanen ändras eller upphävas, mot 

berörda fastighetsägares bestridande, endast om det är nödvändigt på grund av nya 

förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. 

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 

rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (PBL 4 kap 40§). 

Planekonomi  

Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören, vilket innebär att 

ingen planavgift ska tas ut i samband med bygglovet. I planavtalet regleras 

ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Byggaktören bekostar 

undersökningar och utredningar som erfordras för detaljplanens framtagande och 

genomförande.  

Den som initierar ledningsomläggningar har ansvar att ombesörja och bekosta 

dessa, såvida inte annat överenskommits. Anslutning till kommunens allmänna 

vatten- och avloppsledningar skall ske enligt antagen taxa.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER  

Fastighetsbildningsåtgärder 

Planområdet omfattar fastigheterna Åkermannen 10, 11 och del av Åkermannen 

14. Planen förutsätter att fastighetsbildning sker så att en fastighet med ändamålet 

kulturskola bildas. Ett sätt att uppnå detta är överföring av Åkermannen 11 och del 

av Åkermannen 14 till Åkermannen 10. Se nedan tabell och kartbild på nästa sida.  

Fastighetsreglering prövas vid lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen 

(1970:988). Ansökan om fastighetsreglering görs till Lantmäteriet.  

Färg Ändamål i 

DP/Beskrivning 

Areal (m2) Från 

fastighet 

Till fastighet 

Blå Kulturskola 95 Åkermannen 

11 

Åkermannen 

10 

Orange Kulturskola 740 Åkermannen 

14 

Åkermannen 

10  

 

Servitutsåtgärder 

Åkermannen 14 belastas av ett officialservitut för utfart, 1285-315.4, till förmån för 

Banvakten 7–10 samt Åkermannen 8, 20, 25 och 26. Den del av servitutet som 

ligger inom planområdet nyttjas inte idag då utfart via Återvändsgränd inte är 

möjlig. Idag sker utfarten i stället via Storgatan. Servituten behöver ändras.  
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Ett officialservituts utbredning på marken kan begränsas, flyttas eller ändras genom 

fastighetsreglering. Åtgärder rörande officialservitut prövas av Lantmäteriet vid 

lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988). Ansvar för 

ansökan om ändring av servitutet ligger på berörd fastighetsägare. Eslövs kommun 

har skickat in ansökan om upphävning av servitutet.  

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Fastighetsägaren ansvarar för att ansöka om erforderliga 

fastighetsbildningsåtgärder hos Lantmäteriet. Med ansökan följer 

lantmäterikostnader samt eventuell skyldighet att utge ersättning för upplåtelse av 

utrymme för rättighet. Lantmäteriet beslutar om ersättning efter officialvärdering 

om ingen överenskommelse om ersättning finns mellan berörda fastighetsägare. 

Lantmäterikostnader åläggs den som har nytta av åtgärden om inte annat 

överenskommits.   

 

Planhandlingarna har upprättats av Josefin Brodén, planeringsarkitekt FPR/MSA 

och Hilda Hallén, arkitekt MSA för Radar arkitektur och planering AB.  

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
 

Kommunledningskontoret, 

Tillväxtavdelningen 

 

 

Katarina Borgstrand  Mikael Vallberg  

Avdelningschef  Planchef   

Tillväxtavdelningen  Tillväxtavdelningen  

 

Karta som visar fastighetsbildningsåtgärder. Efter fastighetsbildningsåtgärder 

kommer hela planområdet tillhöra Åkermannen 10 (grön markering).  
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Ritningsnummer  Typ Skala Format 
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1 ALLMÄNT 

1.1 OBJEKT 
WSP Sverige AB har på uppdrag av 
Serviceförvaltningen/Byggprojektavdelningen i Eslövs Kommun, utfört en 
geoteknisk undersökning och en radonundersökning för rubricerat objekt, se 
Figur 1.1–1.3. 

På aktuell fastighet planeras en tillbyggnad i 2-3 plan utan källare med 
anslutning till den gamla byggnaden Lilla Teatern, se Figur 1.2. 
Byggnadsmåtten är ca 32x28 m (största längd och bredd) med båge, se 
Figur 1.3. Runt byggnad kommer det främst vara asfalterade ytor till norr och 
öst samt en grönyta till väst. 

 
Figur 1.1. Aktuellt område för geoteknisk undersökning (Lantmäteriet, bilddatum 2021-03-18).  

 

  
Figur 1.2. Planerade byggnad i gul. (Urklipp från fågelperspektiv). 
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Figur 1.3. Planerade tillbyggnad visas i röd markering. (Urklipp från situationsplan).  

 

1.2 DOKUMENTETS SYFTE 
Denna utredning och detta dokument har till syfte att dokumentera de 
geotekniska förutsättningarna som ska ligga till underlag för fastställande av 
detaljplan. 

Begränsningar 

Föreliggande handling redovisar enbart resultat från utförda undersökningar. 

1.3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH 
REDOVISNING 

Följande underlag har använts för planering av fältundersökningen: 

 Ledningsunderlag, erhållet från beställare, ledningsägare i området 
och webbtjänsten ledningskollen.se 

 Jordartskarta, erhållet från Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

 Fastighetskarta och flygbilder (Lantmäteriets)  

Som underlag för redovisning av geotekniska undersökningar har ritningar 
tillhandahållits av Eslövs Kommun. 

1.3.1 Tidigare undersökningar 
Vid arkivsök i Eslövs arkiv har inga tidigare utförda geotekniska 
undersökningar hittats. 

1.4 STYRANDE DOKUMENT 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 
För standarder se Tabell 1.1-1.5. 
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Tabell 1.1. Planering och redovisning 

Skede Standard eller annat styrande dokument 
Fältplanering SS-EN 1997-2 och 

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
Fältutförande SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och 

SS-EN-ISO 22475-1 
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och  

SGF kompletterat beteckningsblad 2016-11-01,  
SS-EN 14688–1 med tillägg SS-EN ISO 14688-
1/A1:2013 

 

Tabell 1.2. Fältundersökningar 

Metod Standard eller annat styrande dokument 
Spetstrycksondering 
(CPT) 

SS-EN ISO 22476-1:2012,  
SGI Information 15; CPT-Sondering och 
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Hejarsondering (HfA) SS-EN ISO 22476-3:2005 med tillägg 
SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011, samt  
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Jord-bergsondering 
(Jb) 

SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för jord- 
Bergsondering och 
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Skruvprovtagning (Skr) SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
GW-observationer i bh,  
Hydrogeologiska 
metoder 

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok,  
SGI Information 11 Mätning av grundvattennivå och 
portryck 

 

Tabell 1.3. Laboratorieundersökningar 

Metod Standard eller annat styrande dokument 
Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och 

SS-EN/ISO 14688-2 
Materialtyp och tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 17, tabell CB/1 
Naturlig vattenkvot SS 02 71 16, utgåva 3 
Konflytgräns  SS 02 71 20, utgåva 2 

 

Tabell 1.4. Grundvatten 

Metod Standard eller annat styrande dokument 
Installation för grundvatten- 
mätning 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Funktionskontroll av grund- 
vattenrör/portrycksmätare 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Avläsning av grundvatten- 
nivå/portryck 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

 

Tabell 1.5. Miljötekniska undersökningar 

Metod Standard eller annat styrande dokument 
Radonmätning, jordluft MARKUS 10 V 2.1, 2013-10-17 
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2 GEOTEKNISK KATEGORI 

Omfattningen av undersökningen är planerad för grundläggning i geoteknisk 
kategori 2 (GK2). 

3 ÖVERSIKT BEFINTLIGA 
FÖRHÅLLANDEN 

3.1 TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCH 
MARKANVÄNDNING 

Undersökningsområdet ligger i Eslövs centrum.  

I dagsläget består undersökningsområdet av bebyggt mark, asfalterade och 
gröna ytor med träd och buskage, se Figur 3.1–3.4. 

Undersökningsområdet angränsas i väst av befintlig byggnad (Lilla Teatern) 
och i söder av en två-våningsbyggnad. Norr om undersökningsområdet 
angränsar GC väg Återvändsgränd. Järnvägen och dess staket angränsar 
öster om undersökningsområdet.  

Undersökningsområdet är mestadels platt med varierande marknivåer 
mellan ca +64,5 och + 64,8.  

 

 
 

Figur 3.1. Vy mot norr som visar den gröna ytan med träd och buskage.  
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Figur 3.2. Asfalterad yta inom undersökningsområdet.  

 
Figur 3.3. Vy mot söder som visar den befintlig två våningsbyggnad samt en betongplatta.    

 
Figur 3.4: GC väg Återvändsgränd med vy mot väst/Södergatan. Till vänster av bilden visas en 
del av Lilla Teatern.   

 

3.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH 
KONSTRUKTIONER 

Befintliga byggnader finns på östra och södra delarna av området. 
Lantmäteriets flygbild från 1970 visar på ett hus i undersökningsområdets 
östra del som inte längre finns kvar, se Figur 3.5.  
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Ledningar finns i marken, se Figur 3.6. Interna belysningsledningar finns vid 
punkt 20W02 och 20W03.  

 
Figur 3.5. Röd markering visar på undersökningsområdet med huset som inte finns kvar i östra 
delen(Urklipp från Lantmäteriets flygbild från 1970).  

 

 
Figur 3.6. Ledningskart, urklipp från uppritad borrplan. Interna ledningar är inte redovisade.  
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4 MARKTEKNISKA 
UNDERSÖKNINGAR 

4.1 POSITIONERING 
Inmätning av geotekniska sonderingspunkter samt punkter för markradon har 
utförts av WSP Sverige AB i mars 2021. Inmätningen utfördes av Kristian 
Westlund. 

Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med GPS handenhet Leica 
Zeno 5 och antenn Leica Zeno GG03. Inmätningen motsvarar mätningsklass 
B enligt SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Fälthandbok. 

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30  
Höjdsystem: RH 2000 

4.2 GEOTEKNIK 

4.2.1 Fältundersökningar 
WSP Sverige AB har i mars 2021 utfört geotekniska fältundersökningar för 
rubricerat projekt. Resultat av undersökningarna redovisas på tillhörande 
ritningar G-10-1-01 och G-10-2-01. 

Fältundersökningen har utförts av fältgeoteknikerna Kristian Nilsson, Kristian 
Westlund och Edgar Rodriguez, på WSP Sverige AB. 

Utförda sonderingar, in situ-försök och provtagningar 

Utförda undersökningar redovisas i Tabell 4.1. 

Tabell 4.1. Utförda fältundersökningar  

Sondering/provtagning antal typ/anmärkning 
Hejarsondering (Hfa) 3 Tidigt stopp i 21W02-21W05 pga 

betong/gamla fundament rester.  
Jordbergsondering (JB-2) 1 Utförd i 21W05 för att bekräfta djupet 

på hinder (betong/gamla fundament 
rester).  

Spetstrycksondering (CPT) 2 Förborrning genom fyllnadsmassor. 
Stopp i fyllnadsmaterial i punkt 
21W04. 

Skruvprovtagning (Skr) 5 Tidigt stopp i punkter 21W02-21W05.  
21W04 kompletterad med foderrör pga 
betong/gamla fundament rester. 

 

I de jordprover som analyserats ur geoteknisk synpunkt har inga indikationer 
på miljöföroreningar påträffats (såsom avvikande färg eller lukt). Dock har 
jordprover tagits för miljöanalys. Resultat för miljöanalys redovisas i rapport 
PM Miljöteknisk markundersökning Kulturskolan, Eslöv. 

Utförda fältundersökningar redovisas i Fältrapport Bilaga 1. 
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Kalibrering och certifiering 

I Tabell 4.2 redovisas använd utrustning. Kalibreringsprotokoll lämnas på 
begäran. 

Tabell 4.2. Sammanställning utrustning och kalibrering  

Utrustning Kalibrerad datum 
Borrvagn GEOTECH 605  2020-08-12 
CPT-spets 51601 2020-10-15 

Provhantering 

Störda prover har tagits upp med skruvprovtagare, placerats i 
provtagningspåsar och benämnts i fält. 

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt 
SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok. 

4.2.2 Laboratorieundersökningar 
WSP Sverige AB har under april 2021 utfört geotekniska 
laboratorieundersökningar för rubricerat projekt. 

Laboratorieundersökningen utfördes av Patrick Zens på WSPs geo 
laboratorie i Malmö.   

Resultatet av utförda laboratorieundersökningar redovisas i Bilaga 2. 

Utförda undersökningar 

I Tabell 4.3 redovisas utförda laboratorieundersökningar.  

Tabell 4.3. Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar  

Metod antal typ/anmärkning 
Jordartsbestämning 3 21W01, 21W04 
Tjälfarlighetsklass 3 21W01, 21W04 
Vattenkvot 3 21W01, 21W04 
Konflytgräns 3 21W01, 21W04 

 

Provförvaring 

Jordproverna har efter mottagande på laboratoriet förvarats i kylrum. 
Proverna sparas i 6 månader efter utförd rutinundersökning i 
rumstemperatur. 

4.3 HYDROGEOLOGI 

4.3.1 Fältundersökningar 
Hydrogeologiska undersökningar har utförts vid samma tillfälle och av 
samma fältpersonal som de geotekniska undersökningarna. 
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Utförda undersökningar 

Tabell 4.4. Utförda fältundersökningar  

Metod antal typ/anmärkning 
Grundvattenrör (Rö) 2 PEH 50mm 

 

Utrustning 

Öppna grundvattenrör av typen plast (PEH) är försedda med filter och låsbart 
lock. Samtliga grundvattenrör har försetts med filtersand och tätats i 
markytan med bentonitblandning. 

Information om installerade grundvattenrör redovisas i Tabell 4.5 nedan: 

Tabell 4.5. Installerad utrustning  

Gvr-ID Typ 
[mtrl, Ø] 

Total 
rörlängd 

[m] 

Uppstick 
[m] 

Spetsdjup 
u. my 
[m] 

Installationsdatum 
[ÅÅÅÅ-MM-DD] 

20W01GV PEH 
50 mm 

4,0 -0,1 4,1 2021-03-11 

20W04GV PEH 
50mm 

4,2 -0,1 4,3 2021-03-16 

 

4.4 MILJÖTEKNIK 
Miljöprovtagning har utförts i sammanband med den geotekniska 
fältundersökningen. Miljöundersökningar redovisas i PM Miljöteknisk 
markundersökning Kulturskolan, Eslöv. 

4.5 MARKRADON 

4.5.1 Fältundersökningar 
WSP Sverige AB har i mars 2021 utfört markradonundersökningar för 
rubricerat projekt. Lägen för undersökningspunkterna i plan redovisas på 
ritning G-10-1-01. 

Fältundersökningen har utförts av Edgar Rodriguez, på WSP Sverige AB. 

Utförda undersökningar 

Tabell 4.6. Utförda undersökningar  

Mätningsmetod antal typ/anmärkning 
Emanometer 4 Radonmätningar utförd med Markus 

10 (Gammadata) i punkter 20W01-
20W04. 

 

Utförda fältundersökningar redovisas i Fältrapport Bilaga 1. Resultaten 
redovisas i Tabell 5.3. 
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Kalibrering och certifiering 

I Tabell 4. redovisas använd utrustning. Kalibreringsprotokoll lämnas på 
begäran. 

Tabell 4.7. Utrustning och kalibrering  

Utrustning Kalibrerad datum 
Markus 10, ID M8922 2018-09-10 

 

5 HÄRLEDDA VÄRDEN 

Sammanställning av härledda värden redovisas i Bilaga 4. 

5.1 UNDERLAG FÖR FRAMTAGANDE AV HÄRLEDDA 
VÄRDEN 

Resultaten från CPTu-sonderingar har utvärderats med programvaran 
Conrad, version 3.1.1, enligt ”SGI Information 15, rev. 2007, CPT-sondering” 
med forcerad jordartstolkning från skruvprovtagning och antagna densitets 
parametrar. Relevanta resultat från CPTu-sonderingar redovisas i Bilaga 4. 

Resultaten från hejarsonderingar har utvärderats enligt TDOK 2013:0668. 

 

5.2 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER 
Odränerad skjuvhållfasthet 

Sammanställning av härledda värden, baserade på utförda CPT-sonderingar 
redovisas i Figur 5.1 och 5.2. 
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Figur 5.1. Sammanställning av utvärderad odränerad skjuvhållfasthet.  

 

Friktionsvinklar 

Sammanställning av härledda värden, baserade på utförda hejarsonderingar 
redovisas i Figur 5.2.  

 
Figur 5.1. Sammanställning av friktionsvinklar utifrån hejarsonderingar. 
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5.3 DEFORMATIONSEGENSKAPER 
Sammanställning av deformationsegenskaper, baserade på utförda 
hejarsonderingar, redovisas i Figur 5.3. Sammanställning på utförda CPTu-
sonderingar redovisas i Figur 5.4. En begränsning satts på E modul=90MPa.   

  
Figur 5.3. Sammanställning av E modul utifrån hejarsonderingar 
 
 

 
Figur 5.4. Sammanställning av E modul utifrån CPTu-sonderingar.  
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5.4 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER 
Två grundvattenrör har installerats i punkt 21W01 och 21W04 och 
vattennivån har utlästs till 1,9 meter (2021-03-30) samt 2,2 meter (2021-03-
03) under markytan.  

Grundvattenmätningar i installerade grundvattenrör och observerad 
grundvattenyta i skruvprovtagningshål redovisas i Tabell 5.1 och Tabell 5.2. 

Tabell 5.1. Sammanställning grundvattenmätningar i grundvattenrör  

Gvr-ID Marknivå Datum avläsning  
[ÅÅÅÅ-MM-DD] 

Djup under markyta 
[m] 

GV-nivå  
[RH 2000] 

21W01GV +64,5 2021-03-11 2,8 +61,7 
  2021-03-30 2,3 +62,2 
21W04GV +64,7 2021-03-16 Torr Torr 
  2021-03-30 2,1 +62,6 

 

Tabell 5.2. Sammanställning observerad vattenyta i skruvprovtagningshål  

Punkt-ID Datum avläsning  
[ÅÅÅÅ-MM-DD] 

Observerad GVY  
[m under my] 

Grundvattennivå  
[RH 2000] 

21W01 2021-03-11 2,8 m +61,74 
21W04 2021-03-16 3,0 m +61,74 

 

5.5 MILJÖTEKNISKA EGENSKAPER 
Mätresultat radonmätning enligt Tabell 5.3. För miljöanalyser se PM 
Miljöteknisk Markundersökning Kulturskolan, Eslöv. 

Tabell 5.3. Mätresultat för markradon uppmätt i jord med Emanometer  

Undersöknings-
punkter 

*Radongashalt 
(kBq/m3) 

Jordart Anmärkning 

21W01 11 F/Sandjord Normalradonmark 
21W02 60 F/Sandjord Högradonmark 
21W03 27 F/Sandjord Normalradonmark 
21W04 46 F/Sandjord 

 
Normalradonmark 

 

5.6 ÖVRIGA EGENSKAPER 
Materialtyper och tjälfarlighetsklasser för jordens egenskaper enligt Tabell 
5.4. 

Tabell 5.4. Jordens egenskaper  

Material Materialtyp  Tjälfarlighetsklass 
Mullhaltig sand 5B 4 

Grusig sand 2 1 

Lerig sandmorän 3B 2 

Sandig lermorän 4B 3 
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6 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 

Sondering är utförd i 5 stycken punkter. Skruvprovtagningen i punkter 
21W01 och 21W04 visar på fyllnadsmassor som underlagras av sandig 
lermorän och lerig sandmorän. Den geologiska jordartskartan bestyrker de 
geotekniska undersökningarnas resultat.  

I undersökningspunkter 21W02-21W05 fick hejarsonderingar ytliga stopp på 
grund av betong rester från huset som inte finns kvar.   

På grund av de ytliga stoppen i alla hejarsonderingar, utfördes komplettering 
med jordbergsondering i undersökningspunkt 21W05 samt skruvprovtagning 
med foderrör i 21W04. Jordbergsonderingen och skruvprovtagningen med 
foderrör visar på att betong rester ligger mellan ca 0,7–3,5 m under markyta. 
Jordbergsondering utförd i punkt 20W05 visar på ett betongblock ca 0,5 m 
tjock.  

Förborrning till CPTu- sonderingar gjordes i undersökningspunkter 21W01 
och 21W04 för att kunna bekräfta fasthet i de underliggande lager av 
lermorän och lerig sandmorän. CPTu-sondering i punkt 21W04 har inte 
utvärderats pga stopp i fyllnadsmaterialet.  

Vid sammanställning av utförda geotekniska undersökningar erhålls en viss 
spridning och i vissa fall avvikande enstaka värden sinsemellan resultatet 
från de olika undersökningsmetoderna. Orsaken till spridningen och 
skillnader är alltifrån olika noggrannheter mellan mätmetoder till maskinella 
och yttre faktorer (exv. hantering och störning av jordprover etc.) som i 
enstaka fall kan medföra avvikande uppmätta värden. Dock anses erhållna 
värden för spridning i hållfasthets- och deformationsegenskaper vara 
normala. 

Laboratorie bedömningar av jordarter är ej redovisad i ritningar eftersom det 
finns en viss skillnad mellan fältgeoteknikernas och labbgeoteknikernas 
bedömningar av moränjord. Labbgeoteknikernas bedömning av moränjord är 
begränsad eftersom bedömning görs på representativa störda prover. 
Labbgeoteknikernas jordarts bedömningar är inte avvikande med hänsyn till 
att lermorän och sandmorän är en blandning av lera, silt, sand och grus.  

Grundvattenmätning bör utföras under en längre tidsperiod för att visa 
årstidsvariation. Generellt under de perioder av året då mer nederbörd faller, 
såsom höst och vår ligger normalt grundvattenytan närmare markytan och 
under torrare perioder av året, sommar och vinter, kommer grundvattenytan 
att ligga lägre. Kompletterande grundvattenobservationer rekommenderas 
för att få en bättre bild av grundvattennivån samt dess max- och minvärde. 

Luftradonmätning bör också utföras under en längre tidsperiod för att visa 
årstidsvariation. Generellt under de perioder av året då mer nederbörd faller, 
såsom höst och vår har vatten en tendens att minska radonhalterna i jord. 

497 ( 858 )



 
 

 

 
10317597 •  Tillbyggnad Kulturskolan, Eslöv  | 19   

7 REDOVISNING 

Resultat från utförda fält- och laboratorieundersökningar redovisas på 
geotekniska plan-, profil- och tvärsektionsritningar. 

Betydelsen av använda beteckningar framgår av SGF/BGS 
beteckningssystem, version 2001:2 med SGF kompletterat beteckningsblad 
2016. Detta kan hittas på länken http://www.sgf.net/ under fliken 
Kunskapsbank. 
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1 UPPDRAG 

1.1 BAKGRUND 
På uppdrag av Serviceförvaltningen/Byggprojektavdelningen på Eslövs 
Kommun, har WSP Sverige AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning 
på Åkermannen 10,11 och 14 i Eslöv, se figur 1. 

 
Figur 1: Aktuellt område för geoteknisk undersökning (Lantmäteriet, bilddatum 2021-03-18). 

1.2 PLANERAD BYGGNATION 
Östra delen av aktuell fastighet planeras att bebyggas en tillbyggnad i 2 till 3 
plan med anslutningen till den befintlig byggnad i västra delen av området.  

Byggnadsmåtten är ca 32x28 m (största längd och bredd) med båge. Se 
figur 2.  

Figur 2: Planerade tillbyggnad visas i röd markering. (Urklipp från situationsplan).  
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1.3 DOKUMENTETS SYFTE 
Denna utredning och detta dokument har till syfte att översiktligt redogöra för 
de geotekniska och geologiska förutsättningarna på aktuellt område. 

Utredningen ska ligga till grund för uppförande av detaljplan. 

Denna handling är ej framtagen som ett underlag för projektering. 

2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Undersökningsområdet ligger i Eslövs centrum.  

I dagsläget består undersökningsområdet av obebyggd mark i form av 
asfalterade och gröna ytor med träd och buskage. 

Undersökningsområdet angränsas i väst av befintlig byggnad (Lilla Teatern) 
och i söder av en två-våningsbyggnad. Norr om undersökningsområdet 
angränsar en återvändsgränd. Järnvägen och dess staket angränsar öster 
om undersökningsområdet.  

Undersökningsområdet är mestadels platt med varierande marknivåer 
mellan ca +64,5 och + 64,8 meter. 

Den östra delen av området utgörs i dagsläget av parkeringsytor. Inom 
kvarterets västra och södra sida är befintliga byggnader planerade att stå 
kvar. Befintlig byggnad (Lilla Teatern) är grundlagd med källare och plintar. 
Angränsad byggnad i södra delen är sannolikt grundlagd på plintar.  

Flygbilder från 1970-talet tyder på att det har funnits en byggnad av okänd 
karaktär på västra delen av området.   

Externa och interna ledningar finns inom området, se figur 3.  

 
Figur 3: Ledningskarta. Urklipp från uppritad borrplan, interna ledningar ej visas här.  
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3 MARKTEKNISKA 
UNDERSÖKNINGAR 

3.1 GEOTEKNIK 

3.1.1 Tidigare utförda undersökningar 
Inga tidigare utförda undersökningar hittades vid arkivsökning.  

3.1.2 Nu utförd undersökning 
Fältundersökningen utfördes i mars 2021. 

För redovisning av geoteknisk fältundersökning hänvisas till Tillbyggnad 
Kulturskolan Eslöv, Markteknisk undersökningsrapport (MUR) -Geoteknik, 
daterad 2021-04-16, framtagen av WSP. 

3.2 MARKMILJÖ 
Miljöteknisk markundersökning redovisas i PM Miljöteknisk 
markundersökning Kulturskolan, Eslöv. 

3.3 MARKRADON 
Kontroll av markradon har utförts på området i mars 2021. För redovisning 
av markradonundersökning hänvisas till Tillbyggnad Kulturskolan Eslöv, 
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) -Geoteknik, daterad 2021-04-16, 
framtagen av WSP. 

4 MARKTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 JORDLAGERFÖLJD 
Sammanfattningsvis utgörs jorden av ca 2,0–3,5 m fyllnadsmaterial ovan 
sandig lermorän i västra delen och lerig sandmorän i östra delen.  

 
Figur 2: Principiell skiss över dimensionerande jordlagerföljd. 
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Fyllnadsmaterial 

Fyllnadsmaterialet består mestadels av mullhaltig sand, grusig sand med 
lermoränkörtlar, samt betong rester.  

Lagret bedöms ca 2,0 m i västra delen. 

Fyllnadsmaterial med större betong delar har påträffats i områdets östra och 
mellersta del och bedöms där vara upp till ca 3,5 m mäktigt. 

Fyllnadsmaterialets friktionsvinkel bedöms variera mellan 33–37 grader.  

Fyllnadsmaterialets E modul bedöms variera mellan 10–35 MPa.  

Lermorän 

Lermoränen som finns under fyllnadsmaterial är sandigt. Lagrets mäktighet 
har inte kunnat fastställas men är minst 4 m i områdets västra del. 
Lermoränens odränerade skjuvhållfasthet ligger på de övre nivåer mellan ca 
75 och 150 kPa, och ökar därefter mot djupet till att överstiga 400 kPa. Dess 
E modul uppskattas vara mellan 40–60 MPa.  

Lermoränen bedöms vara överkonsoliderad.  

Friktionsjord/sandmorän 

Lerig sandmorän har påträffats under lermoränen i östra delen av området. 
Friktionsjorden är ej närmare undersökt pga dess fasthet och stopp vid 
provtagning och sondering.  

Fast botten 

Djupet till mycket fasta jordar varierar mellan ca 2,5 och 5 m. Sonderingar 
har avbrutits på grund av att de ej kunde neddrivas enligt för metoden 
normalt förfarande. Det har ej bedömts som stopp mot block eller berg, utan 
att jorden är för fast lagrad. 

Enligt SGU:s jorddjupskarta kan bergnivån förväntas ligga mellan ca 30 och 
50 m under befintlig markyta. 

4.2 GRUNDVATTENNIVÅER 
Installerade grundvattenrör visar på en fri grundvattenyta mellan ca 1,9–2,2 
m under markytan, vilket motsvarar nivån ca +62,4. Installerade rör har satts 
som djupast till nivån +60,4. Det ska noteras att grundvattenytan och även 
den fria vattenytan varierar under året och kan således påträffas på högre 
(såväl som lägre) nivåer vid andra tidpunkter på året än vad som registrerats 
under fältundersökningen. Grundvattenytan ligger generellt som lägst i 
september och oktober i södra Sverige och de högsta nivåerna brukar 
uppmätas i april och maj. 

4.3 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN 
På grund av att marken i området är relativt plan och det bedöms inte finnas 
någon risk för totalstabiliteten har inga stabilitetsberäkningar utförts. 
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4.4 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 
Generellt är området ej sättningskänsligt. 

Översiktliga sättningsberäkningar har utförts, vilka redovisas i Bilaga 1 
Översiktliga Sättningsberäkningar. 

Fyllnadsmaterialet bedöms dock inhomogent och med risk för ojämna 
sättningar vid belastning. Detta då det finns en risk att massorna innehåller 
organiskt material, har håligheter och är ojämnt packade pga kvarliggande 
betongrester mm.  

Beräkningsresultaten visar att utan håligheter eller organisk halt kan 
sättningarna i fyllningen uppgå till ca 1-2 cm vid en ny påförd last av ca 100 
kPa på områdets befintliga fyllnadsmaterial.   

Jord med organiskt innehåll kan vara mycket sättningskänslig och bör 
skiftas ur. 

Lermoränen i området bedöms som kraftigt överkonsoliderad, vilket innebär 
att marken kan belastas utan att betydande sättningar uppstår i detta lager 
för aktuella belastningar. 

Underliggande friktionsjord i området består av lerig sandmorän och 
bedöms som mycket fast vilket innebar att marken kan belastas utan risk för 
sättningar i djupare liggande jordlager. 

4.5 MARKRADONFÖRHÅLLANDEN 
Enligt aktuella riktvärden definieras normalradonmark i grus vid 
markradonhalter mellan 10 och 50 kBq/m3. Högradonmark definieras som 
markradonhalter högre än 50 kBq/m3.  

Mätningarna är utförda 0,7 m under markytan i ett sandigt och grusigt 
material. Utförda markradonmätningar visar på nivåer mellan ca 10 och 60 
kBq/m3. Enligt riktvärden kan området mestadels klassas som 
normalradonmark. Den uppmätta högradonhalten på 60 kBq/m3 kan 
sannolikt kopplas till fyllnadsmaterialet med betongrester.  

5 SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER 

I den framtida planen finns ett flertal olika tänkbara scenarier som kan 
påverkas av de geotekniska förhållandena. Dessa har definierats som: 

 Sättningar från ökad belastning på mark på grund av tillbyggnad av 
befintlig lokal 

Dessutom har följande beaktats: 

 Markradonförhållanden 

 Omhändertagande av dagvatten 

 Schaktarbete och fyllningar 

 Grundläggning  
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De geotekniska förutsättningarna samt slutsatser och rekommendationer för 
dessa beskrivs nedan. 

5.1 STABILITET 
Med hänsyn till att området inte har så stora variationer i höjdled bedöms 
inga stabilitetsproblem förekomma för planerad tillbyggnad. 

5.2 SÄTTNINGAR 
Förekommande jordarter är normalt inte sättningskänsliga enligt utförda 
översiktliga sättningsberäkningar.  
 
Mer detaljerade sättningar och sättningsdifferenser bör dock studeras i 
samband med detaljprojekteringen, när grundläggningsnivåer och -typ, laster 
m.m. för planerade byggnader är kända. 

Marken ska ej belastas ovan befintliga ledningar som är känsliga för rörelser. 
Konsultation med geotekniker rekommenderas vid detaljprojektering. 

Marken bedöms som lämpligt för plattgrundläggning under förutsättning att 
jord med organisk halt och betongrester som eventuellt påträffas i 
schaktbotten skiftas ur samt att packning av ytliga jordlager utförs före 
grundläggning. 

5.3 VIBRATIONER 
Schakt och packningsarbeten, samt trafik i parkeringsområdet öster om 
planerade tillbyggnad kan ge upphov till vibrationer i marken.  

I denna utredning har dock ingen riskanalys utförts med hänsyn till 
vibrationer. 

5.4 RADON 
Marken klassas mestadels som normalradonmark. Åtgärdskravet vid 
normalradonmark är ett radonskyddande utförande. Detta innebär att 
sprickor eller andra otätheter i grundplattan måste beaktas. Åtgärdskravet vid 
högradonmark är ett radonsäkert utförande. Detta innebär att en kombination 
av radonsäkra åtgärder såsom sanering av befintliga fyllnadsmassor, tätning 
av grundkonstruktioner (t ex. med radonduk), dubbel sprickarmering, m.m. 
kan behövas.      

5.5 OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN 
Fyllningens översta 2,0 m består av relativt genomsläppliga material men 
innehållet varierar dock inom området. I övrigt består jorden av täta material 
till större djup. 

Grundvattenytan på området har bedömts ligga ca 2 m under markytan och 
är sannolikt påverkad av befintlig källardränering. Med tanke på intilliggande 
källare, förekommande jordarter och grundvattenytans läge bedöms 
förutsättningarna för infiltration av dagvatten inom fastigheten som mindre 
goda.  

Konsultation med geotekniker rekommenderas vid detaljprojektering. 
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5.6 SCHAKTARBETE OCH FYLLNINGAR 
Fyllningar i samband med terrasseringsarbeten eller liknande kan utföras 
med områdets befintliga, icke organiska jordar om markmiljöundersökningen 
inte visar några föroreningar som kan begränsa användningen. Dock 
rekommenderas utskiftning av betongrester större än ca 15 cm för att 
förhindra ojämn packning och håligheter.    
Massor som frigörs i samband med grundläggningsarbeten bedöms i 
huvudsak utgöras av grusig sand (materialtyp 2, tjälfarlighetsklass 1). 
Packningsförfarande och liggtider enligt AMA ska beaktas.  Även 
blandkorniga jordar såsom lerig sandmorän (materialtyp 3B, 
tjälfarlighetsklass 2) och lermorän (materialtyp 4B, tjälfarlighetsklass 3) kan 
användas om speciellt packningsförfarande och eventuella liggtider i AMA 
beaktas.   
En grundvattenyta kan förväntas ligga ca 1,9–2,2 m under markytan. 
Förekommande fyllning på detta djup är genomsläpplig och riklig inströmning 
av grundvatten kan förekomma vid schakt under grundvattenytan. Grunda 
schakter ovan grundvattenytan bedöms kunna utföras med slänt i lutning 
1:1,5 i den förekommande grusiga sanden och 1:1 i den naturligt lagrade 
sand- och lermoränen.  Förekommande sandjordar bedöms vara 
lättschaktade ner till ca 1,0 m. Där under kan mycket fast lagrad lerig 
sandmorän och betong rester förekomma.  Inom delar av fastigheten kan 
schaktbotten utgöras av lermorän eller lerig sandmorän och dessa 
schaktbottnar blir lätt uppmjukade vid vattenöverskott och dynamisk 
belastning. Även risk för hydraulisk bottenupptryckning föreligger vid schakt 
under grundvattenytan om dessa jordarter påträffas i schaktbotten.  

5.7 GRUNDLÄGGNING 
Ytlig grundläggning bedöms kunna ske med platta eller kantförstyvad platta 
på mark efter att jord med organisk halt och betongrester i den befintliga 
fyllningen skiftats ur. 

5.8 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 
Kompletterande undersökning med avseende på geoteknik bedöms ej 
krävas för fortsatt utredning av detaljplan. 

Dock kan kompletterande undersökningar erfordras vid detaljprojektering, då 
dimensioneringsparametrar skall framarbetas, alternativt för 
förfrågningsunderlag. 

 

  

538 ( 858 )



 
 

 

 
10317597 •  Tillbyggnad Kulturskolan, Eslöv - Geoteknik  | 11   

 

VI ÄR WSP 
 

 

 

WSP Sverige AB 

   

121 88 Stockholm-Globen  

Besök: Arenavägen 7  

T: +46 10-722 50 00  

 

wsp.com 

 

 

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag 
inom samhällsutveckling. Med cirka 50 000 medarbetare i 
över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för 
att framtidssäkra världen. 

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, 
trygg och välfungerande morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden. 

wsp.com 

 

 

539 ( 858 )



10317597 - Bilaga 1 (s.1/4)
540 ( 858 )



10317597 - Bilaga 1 (s.2/4)
541 ( 858 )



10317597 - Bilaga 1 (s.3/4)
542 ( 858 )



10317597 - Bilaga 1 (s.4/4)
543 ( 858 )



 

 

Restaurera Sverige AB  |  Org nr: 559072-7896  |  Kirsebergsgatan 40, 212 20 Malmö  |  www.restaurera.se 

 

  

 

 

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING 

  

ÅKERMANNEN 10 

LILLA TEATERN  

ESLÖV 

 
 

GRANSKNINGSHANDLING 

 
 2021-04-12 

  
 

 
  

544 ( 858 )



 

 

  

  
Antikvarisk förundersökning – Åkermannen 10 2021-04-12 
GRANSKNINGSHANDLING  

 
2(43) 

Administrativa uppgifter 

 

Uppdrag: 2111. Kulturskolan Eslöv 

 

Beställare: Serviceförvaltningen Eslöv 

 

Beställarens kontaktperson: Fredrik Liedberg 

 

Konsult: 

 

Restaurera Sverige AB 

Kirsebergsgatan 40 

212 20 Malmö 

 

Uppdragsansvarig: Johanna Hadmyr, Restaurera Sverige AB 

Tel. 0734 21 83 61 

E-post: johanna@restaurera.se 

 

Handläggare: Hedda Rabe Restaurera Sverige AB 

Tel. 0728 97 47 25 

E-post: hedda@restaurera.se 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Där inte annat anges har Restaurera Sverige AB tagit fotografierna i denna handling. 

  

545 ( 858 )



 

 

  

  
Antikvarisk förundersökning – Åkermannen 10 2021-04-12 
GRANSKNINGSHANDLING  

 
3(43) 

Innehåll 

 

1 Inledning ...................................................................................................................................................... 4 

1.1 Bakgrund och syfte ................................................................................................................................. 4 

1.2 Fastighetens läge .................................................................................................................................... 4 

1.3 Antikvariska förutsättningar................................................................................................................... 5 

2 Historik ......................................................................................................................................................... 7 

2.1 Övergripande historik ............................................................................................................................ 7 

2.2 Området ............................................................................................................................................... 10 

2.3 Nykterhetsrörelsen .............................................................................................................................. 14 

2.4 Åkermannen 10 .................................................................................................................................... 16 

2.5 Sammanfattande byggnadskronologi .................................................................................................. 18 

3 Beskrivning av tomt och byggnad .............................................................................................................. 22 

3.1 Tomten ................................................................................................................................................. 22 

3.2 Byggnaden - exteriört ........................................................................................................................... 24 

3.2.1 Stomme och fasader .................................................................................................................... 26 

3.2.2 Tak ............................................................................................................................................... 28 

3.2.3 Utvändiga dörrar och fönster ...................................................................................................... 28 

3.2.4 Skylt ............................................................................................................................................. 30 

3.2.5 Trappor ........................................................................................................................................ 31 

3.3 Byggnaden - Interiört ........................................................................................................................... 31 

3.3.1 Planlösning ................................................................................................................................... 31 

3.3.2 Salong med scen .......................................................................................................................... 36 

4 Kulturhistoriskt värde ................................................................................................................................ 40 

5 Förslag på varsamhets- och skyddsbestämmelser i detaljplan för Åkermannen 10.................................. 42 

6 Källor .......................................................................................................................................................... 43 

6.1 Tryckta källor ........................................................................................................................................ 43 

6.2 Otryckta källor ...................................................................................................................................... 43 

6.3 Muntliga källor ..................................................................................................................................... 43 

 

  

546 ( 858 )



 

 

  

  
Antikvarisk förundersökning – Åkermannen 10 2021-04-12 
GRANSKNINGSHANDLING  

 
4(43) 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Lilla Teatern (Åkermannen 10) ägs och förvaltas av Eslövs kommun och rymmer delar av den kommunala 

kulturskolan. För att samlokalisera samtliga verksamheter inom kulturskolan, idag utspridda på tre adresser, 

undersöks möjligheten med en om- och tillbyggnad av Lilla Teatern i en ny detaljplan.  

Följande antikvariska förundersökning utgör ett kunskapsunderlag i den pågående planprocessen och syftar till 
att beskriva byggnaden, dess historia, gällande lagskydd samt dess kulturhistoriska värden. Förundersökningen 
är även tänkt att tjäna som underlag vid framtagandet av skydd- och varsamhetsbestämmelser till den nya 
detaljplanen. 

Förundersökningen omfattar Lilla Teatern (Åkermannen 10). Fokus ligger på byggnadens exteriör och bevarade 
kulturhistoriskt värdefulla delar interiört.  

Arbetet har utförts under våren 2021 och omfattat arkivstudier och platsbesök. 

1.2 Fastighetens läge 

 

Lilla teatern är belägen i centrala Eslöv på hörnet av Södergatan och Återvändsgränd, en bit söder om 

tågstationen och direkt söder om Medborgarhuset. Järnvägen ligger i direkt anslutning mot öster.  

Fastighetsbeteckning: Åkermannen 10  

Adress: Södergatan 31/Återvändsgränd.  

Karta med den aktuella fastigheten markerad. Bildkälla: © Lantmäteriet. 
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1.3 Antikvariska förutsättningar 

Detaljplan 

Åkermannen 10 omfattas av detaljplan 1285-P27 för Kv Åkermannen m.m. (område kring Spinnarebacken), 

upprättad år 1986. I detaljplanen anges inga skydds- och varsamhetsbestämmelser men i planbeskrivningen 

redovisas följande gällande befintliga förhållanden:  

Området karaktäriseras av äldre byggnader grupperade utmed Spinnarebacken samt i områdets norra del 

utmed Södergatan.  

Samtliga byggnader är av betydelse för stadsbilden. I byggnadsinventering (år 1976) och bevaringsplan 

(förslag 1984) anges de på tomterna Åkermannen 8 och 10 även som kulturhistoriskt värdefulla. 

 

Bevaringsplan 1984  

En Bevaringsplan för Eslöv utarbetades år 1984 av Sölve Johansson för Kulturmiljönämnden. Den utgår från 

byggnadsinventeringar utförda åren 1973–1974, 1976 och 1980. Syftet med bevaringsplanen var att den skulle 

öka bevarandeintressena och fungera som en konkret vägledning vid vården av den äldre bebyggelsen i Eslöv. I 

bevaringsplanen ingår en bedömning av vilka byggnader och miljöer som kan betraktas som kulturhistoriskt 

och miljömässigt värdefulla.  

Här pekas Södergatan 31 (Åkermannen 10) ut som byggnad av högt kulturhistoriskt värde, vilket är att likställas 

med förvanskningsförbudet enligt PBL, se nedan under rubrik Plan- och bygglagen. 

 

Eslöv kommuns kulturmiljökarta 

I kommunens kulturmiljökarta pekas särskilt värdefulla byggnader ut, dock är än så länge bara östra och västra 

Eslöv inventerat. Åkermannen 10 är ännu inte inventerad.  

 

Plan- och bygglagen 

Byggnaden omfattas av de generella varsamhetskraven och förvanskningsförbudet i plan- och bygglagen som 
innebär att byggnadens värden och karaktärsdrag ska tillvaratas vid ändring eller underhåll. Byggnader, 
bebyggelseområden och allmänna platser som anses vara särskilt värda att bevara har ett förstärkt skydd. 
Dessa får inte förvanskas. Förvanskningsförbudet gäller vid alla ändringar, såväl exteriört som interiört, och 
oberoende av om en åtgärd är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte. Följande paragrafer i PBL är 
tillämpliga: 
 
Kap 8 § 14 Underhåll och varsamhet (Tidigare PBL 3:13 Lag (1994:852). 
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper 
som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets 
värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 
 
Kap 8 § 17 (Tidigare PBL 3:10 Lag (1998:805). 
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden. 
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Kap 8 § 13 Förvanskningsförbudet. 
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får 
inte förvanskas. 
 
 

Riksintresse 

Eslöv stad är utpekat som riksintresse M:182 för kulturmiljövården och regleras enligt Miljöbalkens tredje 

kapitel.  

Motivering till det kulturhistoriska riksintresset:  

Stadsmiljö – järnvägsstad – som visar järnvägens och industrialismens betydelse för den moderna 

tätortsutvecklingen, hur en hållplats på den rena landsbygden successivt utvecklades till ett planmässigt 

uppbyggt stationssamhälle och så småningom en stad. 

  

Uttryck för riksintresset: 

Spår av vägsträckningar, markanvändning och bebyggelse från tiden före järnvägens tillkomst och det nya 

samhällets tidigaste skeden. Den successivt framvuxna rutnätsplanen med tomtstruktur, platsbildningar och 

gaturum. Bebyggelsen och dess täta stadsmässiga men relativt småskaliga karaktär. De kringbyggda 

kvarteren med bostäder och lokaler för handel och hantverk samt ekonomibyggnader och bakgårdar. 

Offentliga byggnader med bland annat den nygotiska kyrkan (1891) som givit upphov till begreppet 

"Eslövsgotik". Järnvägsmiljön med stationshuset från 1913, industribyggnader och andra till järnvägen 

knutna byggnader och anläggningar. Den lokala byggnadstraditionen med hus i företrädesvis rött och gult 

tegel. Inslag av parker och grönska. Det tidiga 1900-talets utvidgningsområden, med tidstypisk 

terränganpassad plan och villor på stora, grönskande tomter. Medborgarhuset, ritat av H. Asplund, från 

1957 och annan bebyggelse som visar den fortsatta utvecklingen under 1900-talet. 
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2 Historik 

2.1 Övergripande historik 

Eslövs utveckling från bondby till expansivt stationssamhälle 

Eslövs by har medeltida anor och omnämns för första gången i historiska källor år 1145, då som ”Haeslef”.  

Fram till mitten av 1800-talet var Eslöv en ordinär bondby bestående av ett femtontal gårdar och låg en bit 

längre västerut än dagens Eslöv (närmare bestämt invid dagens Västergatan–Remmarslövsgatan) och norr om 

dåvarande (Västra) Sallerup.  

I samband med att Södra stambanan drogs fram genom byn år 1858 skedde en expansiv utveckling av orten. 

Stambanornas anläggande följde principen att järnvägslinjerna skulle medföra företagsamhet och rörelse i 

mindre etablerade områden. Efter att Södra stambanan var anlagd anslöts flera järnvägar i Eslöv; till 

Landskrona/Helsingborg 1865, Ystad 1866, Hörby/Kristianstad 1897 och Röstånga/Klippan 1898. I och med 

järnvägens ankomst skedde en mycket snabb utveckling av Eslöv som kom att bli en betydelsefull och 

blomstrande handelsort av framför allt jordbruksprodukter, där flera jordbruksrelaterade industrier anlades, 

bland annat sockersaftstation, mejeri och slakteri.  

År 1875 blev Eslöv en köping genom en utbrytning ur Västra Sallerups landskommun, vilket ganska snart 

innebar att bebyggelsen kom att styras av 1876 års byggnadsstadga. Detta ses tydligt i kvarteren närmast 

stationen med ambition att skapa en stenstad med rutnätsplan.  

 
Eslöf by på Skånska recogniseringskartan från år 1820. Bildkälla: Riksarkivet. 
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Det kraftigt växande samhället innebar stor inflyttning av arbetare, något som inte enbart medförde tillväxt och 

blomstrande ekonomi; många inflyttade hade svårt att komma in i en social gemenskap och hamnade i ett 

utanförskap och ofrivillig individualism, vilket kom att bli grogrunden för den nykterhetsrörelse som växte fram. 

 

Generalstabskarta för Lund från år 1865, där Eslövs station är markerad samt Eslövs by innan det att samhället hade 
utökats och gått samman med Västra Sallerup. Bildkälla: © Lantmäteriet. 

  

”Karta öfver den tillämnade köpingen Eslöf”. Från år 1872 med bebyggelsen centrerad vid tågstationen. Blå markering visar 
där kvarteret Åkermannen 10 kom att bildas. Bildkälla: © Lantmäteriet. 
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År 1909 slogs Eslöv samman med den intilliggande orten Västra Sallerup och år 1911 fick Eslöv stadsprivilegier – 

den första järnvägsknutpunkten som fick stadsrättigheter – vilket följdes av den första stadsplanen år 1913, 

upprättad av stadsplaneraren Erik Bülow-Hübe. I Eslövs stadsvapen ingår en symbol för järnvägen och handeln 

vilket bekräftar järnvägens betydelse för stadens utveckling.  

Första världskriget innebar en svår situation för det lokala näringslivet i Eslöv då järnvägens betydelse 

minskade. Situationen förvärrades under 1920- och 1930-talens ekonomiska depression. Stadens tillväxt 

stagnerade under 1940-talet men kom därefter åter att ta fart under 1950-talet då befolkningen fördubblades. 

Eslöv blev nu en av landets mest expansiva städer där idag välkända företag uppstod, bland annat Salubrin, 

ättiksprit-tillverkaren Felix (från början en saftstation och ingår idag i Orkla Foods) och grävmaskinstillverkaren 

Åkermans.  

 

 

 

  

Åkermans gjuteri och mekaniska verkstad, Eslövsföretaget som namngav kvarteret Åkermannen. Verkstaden låg på den 
plats där Medborgarhuset byggdes. Bildkälla: Föjers arkiv.  
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2.2 Området 

Kartan nedan från år 1872 visar att området vid Södergatan där Åkermannen 10 kom att uppföras endast var 

bebyggt med en handfull byggnader omgivna av jordmark. Mellan bangården och den så gott som obebyggda 

marken västerut fanns en långsträckt parkmiljö med slingrande gångar som sträckte sig söderut från 

stationshuset.  

 

Beskuren del av karta över Eslöv från 1872. Blå markering visar ungefärlig plats där Åkermannen 10 kom att uppföras 14 år 
senare. Befintliga byggnader utgör bostadshus och ekonomibyggnader, varav delar av bebyggelsen fanns kvar in på 
1960/70-talet.   

År 1886 lät Godtemplarordern uppföra en byggnad för sin 

verksamhet i hörnet av Södergatan och dåvarande 

Krongatan (numera Återvändsgränd) i det som då kallades 

Kvarteret Söder (nuvarande Kv Åkermannen). Året efter 

tillkom grannfastigheten mot söder, uppförd åt 

Slaktaremästare N. Hansson, vilken byggdes mot den södra 

gaveln i liknande arkitektur med rött tegel som 

Godtemplarordens hus.  

I grannkvarteret mot norr – där Medborgarhuset kom att 

uppföras år 1957 – låg Åkermans gjuteri och mekaniska 

verkstad fram till 1937, vilket gett upphov till det senare 

kvartersnamnet Åkermannen. Verksamheten flyttade 

senare till Pärlgatan men husen stod kvar, bland annat en 

kontorsbyggnad nära bangården som från början var en 

enfamiljsvilla och tillhörde länsdjurläkare M. G. Fältström, 

uppförd på 1870-talet. Efter att Åkermans gjuteri och 

mekaniska verkstad flyttat användes kontorsbyggnaden 

som vårdscentral. Söder om denna, nära bangården, låg 

Godtemplarordens hus uppfördes i hörnet av 
Södergatan och Krongatan i Kv. Söder. Här är 
plan från 1911 med tillbyggnad mot öster och 
uthus. 
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fram till 1960/70-talet ytterligare ett bostadshus med en anlagd trädgård åt söder, vilket framgår av äldre 

kartmaterial.  

 

Stadsplan från år 1938, upprättad av Eric Bülow-Hübe, med den aktuella fastigheten inringad i blått. Källa: eslov.se  

 

 

Flygfoto över Eslöv då Medborgarhuset byggdes. Åkermannen 10 markerad. Bildkälla: Eslövs bildarkiv, KG-
pressfotos bildsamling. 
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År 1957 uppfördes Medborgarhuset på granntomten direkt norr om kvarteret Åkermannen. Först genom 

Medborgarhusets tillkomst fick Eslöv en fullgod teaterlokal och en teaterförening bildades 1958. Byggnaden 

blev klassad som ett byggnadsminne år 2001.  

Väster och söder om fastigheten fanns år 1960 en gles villabebyggelse med lummiga trädgårdstomter. På ett 

flygfoto från 1975 har villakvarteren väster om Södergatan delvis ersatts av lamellhus liggandes i nord-sydlig 

riktning längs med en förlängning av Södergatan som tidigare svängde av åt sydost (idag Spinnarebacken).  

Idag är bebyggelsen blandad med äldre villor och gathus öster om Södergatan medan moderna lamellhus är 

uppförda på den västra sidan.  

 

 

Fotografi från uppförandet av Medborgarhuset, som stod klart 1957. I bakgrund syns en villa i tegel tillhörde Länsdjurläkare 
M.G. Fältström. Bildkälla: Eslövs bildarkiv, KG-pressfotos bildsamling. 
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Flygfoto från 1960 visar ett område med både lamellhus i väst och äldre villakvarter med stora öppna gräsbeklädda ytor. 
Medborgarhuset var endast tre år här med ett glänsande tak. Åkermannen 10 markerad i blå ring. Bildkälla: © 
Lantmäteriet. 

Länsdjurläkare M. G. Fältströms villa, senare kontorsbyggnad åt Åkermans. Fotot från 1960-talet. Bildkälla: Eslövs bildarkiv, 
KG-pressfotos bildsamling. 
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2.3 Nykterhetsrörelsen 

Under 1700-talet började nykterhetsrörelsen att gro och tog fäste i landet, som uppstod ur en reaktion mot det 

tilltagande alkoholmissbruket bland befolkningen. Till en början fanns ett engagemang från statskyrkan med 

initiativtagande präster, men senare kom frireligiösa organisationer att förespråka nykterhet. 

Husbehovsbränningen liksom drickandet kom att tillta under 1800-talet vilket resulterade i att allt fler 

nykterhetsföreningar bildades. År 1837 grundades Svenska Nykterhetssällskapet.  

Vid 1800-talets mitt uppstod en nykterhetsrörelse i USA; Godtemplarorden. Denna rörelse kom att spridas över 

hela världen och i Sverige etablerades en första loge i Göteborg 1879. Denna rörelse var en absolutistisk 

nykterhetsrörelse med hårda krav på nykterhet, medan den tidiga svenska nykterhetsrörelsen förespråkade en 

måttlig konsumtion av alkohol.  

I början ägde nykterhetsrörelsens sammankomster rum i skolor eller frikyrkor, men allt eftersom de växte var 

de i behov av egna byggnader för mer regelbundna möten. Det var vanligt att insamlingar startades för att få 

råd till eget ordenshus. Dessa ordenshus uppfördes främst i städer och tätorter från 1880-talet, och senare 

tillkom även ordenshus på landsbygden där det ofta kunde uppföras på mark för en oansenlig kostnad.  

Oftast bestod ordenshusen av en rektangulär sal för samling, vanligtvis med en mindre scen eller podium, samt 

två mindre rum vid ena gaveln. I städerna utformades de ofta som praktfulla, offentliga byggnader, så som i 

Eslöv. Nykterhetsrörelsens lokaler var fram till att Folkets hus- och bygdegårdsrörelserna växte fram den 

viktigaste samlingslokalen på många orter.  

  

Godtemplarorden i Eslöv 

I Eslöv startades en loge 1882 av folkskollärarna Kjellin och Selin som kallades Fyrbåken. Året därpå uppstod 

logen Wasa. År 1883 gick medlemsantalet upp till över hundra medlemmar och man var i behov av en egen 

lokal. Ibland höll logerna till i Östra skolan medan större sammankomster hölls i Missionshuset. År 1885 köpte 

man gemensamt en tomt för 700 kronor vid Södergatan. Året därpå, den 24 oktober 1886, kunde man inviga 

den nya ordenslokalen på Södergatan i kvarteret Söder (idag Åkermannen). De två logerna slogs samman 1894 

och bildade en ny loge vid namn Kronan nr 2019. I ordenshuset hölls 

allehanda föreläsningar, talarskola, fester, shower med mera. Inte 

bara ordensmedlemmar var välkomna, alla stadens invånare fick ta 

del av vad som erbjöds i lokalen. Godtemplarordens samlingslokal 

var länge den enda teaterlokalen i staden. Trots den lilla scenen med 

enkla scenanordningar nyttjades den av många Eslövsbor.  

Godtemplarorden kallades IOGT (Independent Order of Good 

Templars) och ingår, efter flera ombildningar, i IOGT-NTO. På den 

tiden var det inte ovanligt att nykterhetsloger bildades, blommade 

och vissnade fort och att en annan förening inom nykterhetsrörelsen 

tog över. Olika sådana loger har troligen haft sin verksamhet i 

ordenshuset genom åren, bland annat finns uppgifter om att 

studieförbundet NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, 

med ursprung i Godtemplarorden) har haft kontor i fastigheten.  

Eslövsprofiler med koppling till Godtemplarordens hus 

Många personer med betydande roller i politiska och 

samhällsutvecklande sammanhang i Eslöv började sin bana i 

Godtemplarordens hus. En av dessa var Emilia Lindquist (1855–

1932), en kvinna med många strängar på sin lyra; en 

Emilia Lindquist, framstående talare från 
nykterhetsrörelsen i Eslöv. Bildkälla: 
Fyrbåken – Minnesskrift över 
Godtemplarordens 50-åriga verksamhet i 
Eslöv.  
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arbetsförmedlingsföreståndare, politiker och kvinnopolitisk pionjär. 

Både hennes far och bror var medlemmar i Godtemplarorden och 

genom dem trädde hon också in i logen. Där började hon så smått 

hålla tal vid mindre tillställningar därefter inför offentligheten, snart 

var hon vida omtyckt och berömd nykterhetstalare. Hon var den 

första kvinnan att bli invald i Eslövs stadsfullmäktige. Dessutom var 

hon ordförande för Eslövs arbetslöshetskommitté samt 

initiativtagare till Eslövs läsestuga.  

En annan viktig person att nämna är Joel Sallius (1901–1988), en 

Eslövprofil som bidrog mycket till stadens utveckling. Han kom från 

enkla förhållanden och växte upp med nykterhetsrörelsen då 

föräldrarna tillhörde pionjärerna inom Godtemplarorden i Eslöv. Joel 

deltog redan 1912 i ungdomslogen Fridhem och var aktiv ända till 

början av 1920-talet. Han fortsatte därefter att medverka i 

programverksamheten. Med talets gåva och sin myndiga pondus blev 

han ombedd att medverka i och leda högtidliga sammankomster, 

jubileum, diplomutdelningar med mera.    

Han utbildade sig till folkskollärare i Lund och blev senare även 

verksam som rektor, politiker och lokalhistoriker. Under sina verksamma år var han hela tiden aktiv som 

folkskollärare.  

Han har författat många böcker och skrifter om Eslövs historia samt var med och startade Eslövs stadsmuseum. 

Genom hans personliga hållning till godtemplarna bidrog han till att rörelsen fick en stark ställning i staden. Joel 

Sallius dog 1988 och har därefter fått såväl en skola, en park som ett sammanträdesrum i stadshuset 

uppkallade efter sig.  

 
Några av medlemmarna i Godtemplarorden framför ordenshuset i Eslöv 1923. Bildkälla: Minnesskrift över 
Godtemplarordens 50-åriga verksamhet i Eslöv. 

Joel Sallius. Bildkälla: Eslövs bildarkiv, KG-
pressfotos bildsamling. 
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2.4 Åkermannen 10 

Byggnaden uppfördes åt nykterhetsrörelsen Godtemplarorden år 1886. Arkitekten är okänd då originalritningar 

inte har påträffats. Byggnaden fick en påkostad utformning med dekorativa mönstermurade tegelfasader och 

markerad frontespis ut mot gatan. Interiört försågs byggnaden med en stor salong på ovanvåningen samt 

mindre rum och flera kök på bottenplan. Den norra delen med ingång på hörnet nyttjades redan från början 

som livsmedelsbutik. Nykterhetsrörelsen hade även caféverksamhet i byggnaden.  

Huset har sedermera använts som teaterlokal, och då kallats Lilla teatern. Kommunen tog över fastigheten 

1997 och IOGT nyttjade lokaler i fastigheten fram till 2007. De senaste åren har Kulturskolan använt lokalerna. 

På hörnet i nordväst inrymdes livsmedelsbutik med lagerlokal och kontorsrum fram till 1980-talet.  

Tio år efter uppförandet genomfördes mindre justeringar; vindsrummet i nordöst inreddes, taket höjdes och 

fönster med korspost i något lägre format än övriga fönster sattes in.  

År 1902 utökades byggnaden, den utskjutande mittrisaliten på gårdssidan byggdes till med en närmast 

kvadratisk utbyggnad i två våningar. Gårdsflygeln inreddes med teaterscen samt klädrum på andra våningen 

med en portgång under längs den ursprungliga östra fasaden. I första våningen inrymdes packhus, brygghus, 

två vedbodar samt trappa. En utvändig trappa norr om utbyggnaden ledde upp till andra våningen. Ritning 

signerad Carl Lundqvist.  

 

År 1911 skedde om- och tillbyggnad efter ritning av Tryggve Schilling. Den södra delen byggdes ut något mot 

öster så fasaden hamnade i liv med det utskjutande mittpartiet, för att få plats för biljettförsäljning. En våning 

höjdes söder om salongen på andra våningen, i samband med det tillkom två fönsteröppningar med korsform 

som ersatte två mindre rektangulära fönster.  

Planlösning ändrades även om i andra våningen norr om salongen och en ekonomibyggnad ritades för klosetter 

och vedbodar med placering på tomtens södra del.  

"Plan för tillbyggnad vid G.T.huset i Eslöfsköping", från1902 då en teaterscen tillkom, vilken är markerad i orange. Källa: 
Eslöv kommun, Miljö och Samhällsbyggnads ritningsarkiv. 
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Butikslokalen på hörnet försågs med skyltfönster år 1944 i form av rektangulära enluftsfönster och 

fönsteröppningarna förlängdes nedåt. Dessa har sedermera bytts ut under senare tid till korspostfönster likt 

byggnadens övriga fönster och fönsteröppningarna fick åter sin ursprungliga höjd. Dörr mot gården murades 

igen alternativt ersattes med en fönsteröppning. Ritningen visar en glasad butiksdörr med överljus.  

På 1950-talet tillkom toaletter på övervåningens nordvästra del. Ett ritningsförslag togs fram till garage av 

befintlig ekonomibyggnad på tomten mot tegelvägg åt söder.   

År 1966 tillkom ytterligare två badrum, denna gång i bottenplan. Ändringsritning visar att de två rummen i 

sydöst på samma våning har slagits ihop till ett större rum. 

Förslag till ny skylt för Lilla teatern togs fram år 1988. Förslaget innebar en rektangulär skylt av vitlackerad plåt 

med svarta bokstäver och ljusramp med lysrör, att placera över den södra entrén mot Södergatan. Befintlig 

IOGT-skylt flyttades till norra entrén.  

År 1998 togs en bygglovshandling för ”Lilla teatern” fram som visar en om- och tillbyggnad norr och söder om 

gårdsflygeln. Nya spiraltrappor tillkom i tillbyggnaden åt norr samt i befintlig gårdsflygel åt öster. 

Fönsteröppningar på gårdsflygeln murades igen.   

Taket har ursprungligen varit belagt med papp, som därefter ersatts med plåt. Enligt Bevaringsplan 1984 var 

detta rödmålat. Det framgår även att byggnaden var försedd med brunmålade fyllningsdörrar, dessa har bytts 

ut.  

Skylten på gatufasadens frontespis har vid någon tid ändrats till ”Lilla Teatern” från att ursprungligen haft 

texten ”G.TEMPLARFÖRENINGEN”. Andra skyltar på fasaden har i ett tidigt skede varit en rektangulär skylt med 

Förslag till om- och tillbyggnad af Goodtemplarhuset, Kv. Söder, Eslövs Stad. Godkänd 1911. Orange markeringar visar 
ändringar på andra våningen. Källa: Eslöv kommun, Miljö och Samhällsbyggnads ritningsarkiv 
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texten ”Nykterhetscafé Blåbandet” ovan södra entrén. Vid 1900-talets mitt fanns en skylt med bokstäverna 

IOGT ovanför samma entré.  

2.5 Sammanfattande byggnadskronologi  

1882 Logen Fyrbåken bildas och året därpå logen Wasa. 

1885 Tomten vid Södergatan inköps för 700kr.  

1886 Byggnaden uppförs. 

1896 Vindsrum i byggnadens nordöstra del inreds; fasad och tak höjdes, ett fönster 
mot öster sätts in.  

1897 Den motbyggda grannfastigheten åt söder uppförs. 

1902 Gårdsflygeln byggs till med teaterscen samt klädrum på andra våningen och en 
portöppning under. I första våningen inryms packhus, brygghus, två vedbodar 
samt trappa. En utvändig trappa norr om utbyggnaden leder upp till andra 
våningen.  

1911 Södra ”flygeln” förlängs åt öster och hamnade i liv med det utskjutande 
mittpartiet. En våning höjs söder om salongen på andra våningen, i samband 
med det tillkommer två fönsteröppningar med korsform som ersätter två mindre 
rektangulära fönster.  
Ändrad planlösning norr om salongen på andra våningen.   
En ekonomibyggnad ritas för klosetter och vedbod. 
Förmodligen får då salongen sluttande golv.  

1944 Förslag tas fram till skyltfönster åt butikslokalen på hörnet. Dörr mot gården 
muras igen alt. ersätts med en fönsteröppning. Butiksdörr på hörnet är glasad 
med överljus.  

1952 Nya toaletter tillkommer i anslutning till salongen på andra våning åt nordväst. 
Troligen byggs salongen om och det sluttande golvet tas bort. Ritningen visar att 
ett kök finns i det som idag är städförråd norr om salongen.  

1958 Ritningsförslag tas fram till garage av befintlig ekonomibyggnad på tomten mot 
tegelvägg åt söder.   

1966 Inredning av två badrum i bottenplan. Ritningen visar att de två rummen i sydöst 
på samma våning har slagits ihop till ett större rum.  

1960/70-tal Bostadshus i kvarteret intill bangården rivs.  

1988 Förslag till ny skylt för Lilla teatern tas fram.  

1998 
 
 

Bygglovshandling för ”Lilla teatern” visar en om- och tillbyggnad norr och söder 
om gårdsflygel. Nya spiraltrappor tillkommer i ny tillbyggnad åt norr samt i 
befintlig gårdsflygel åt öster. Fönsteröppningar på gårdsflygel muras igen.  

1997 Kommunen tillträder fastigheten 1 september.  

2007 
 
 
Xxxx 

IOGT lämnar fastigheten helt efter att ha nyttjat lokaler sedan kommunen tog 
över.  
 
Kulturskolan flyttar in i byggnaden.  
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Kolorerat fotografi av Godtemplarhuset omkring sekelskiftet 1900 eller möjligen ännu tidigare. Gaveln på frontespisen kröns 
av dekorativ snickarglädje med spira.  

 

Foto från troligen 1909. Snickarglädjen är borttagen men spiran är kvar. Snedställd flaggstång sitter på fasadens mitt. Skylt 
med text ”Nykterhetscafé Blåbandet”. Planket till granntomten tillhör Åkermans gjuteri och mekaniska verkstad, där 
Medborgarhuset kom att uppföras under 1950-talet. Bildkälla: Eslöfs museum.  
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Foto tidigt 1900-tal, efter 1911 då våningen åt söder har höjts. Taknocken över gavlarna åt öst och väst har en profilerad 
spira, nedanför på gatufasaden är IOGT-flaggan hissad. Butikslokalen nyttjas av Johan Nilssons Diverse Handel. Bildkälla: 
Eslöfs museum. 

 

 

Fotografier från inventering i slutet av 1970-talet. T.v. syns gårdsflygelns norra fasad med portgång. Två fönster på andra 
våningen är igensatta. Bilden till mitten visar trappan som ledde upp till andra våningen, med ett skärmtak. Källaringång. 
Bild t.h. visar hörnet med butikslokal vars skyltfönster i enlufts tillkom på 1940-talet, tidigare satt fyrlufts likt övriga fönster.  
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Vyer från öster. T.h. syns utvändig trappa söder om gårdsflygeln. 

 

Dörrar och fönster, från vänster; 1. Dörr på gårdsflygelns norra fasad, glasad överdel med överljus. 2. Dörr på gårdsflygelns 
östra fasad, även den glasad med överljus men med gjutet glas, från 1900-talets mitt. 3. Södra entrédörren mot Södergatan, 
en pardörr med spröjsat glas upptill och stående, rektangulära fyllningar nedtill. 4. Fönster mot gatan.  

 

Interiöra fotografier som visar salongen på andra våningen. Till vänster syns en svängdörr med två dörrblad som idag är 
ersatt med en pardörr med nödutgångsfunktion.  
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3 Beskrivning av tomt och byggnad 

3.1 Tomten 

Åkermannen 10 utgörs av långsmal fastighet i öst-västlig riktning med byggnaden placerad ut mot Södergatan. 

Innergården öster om byggnaden avgränsas mot söder av en äldre tegelmur (tillhörande grannfastigheten) mot 

norr av Återvändsgränd och mot öster av ett rödmålat plank och bokhäckar. Delar av innergården är 

gräsbevuxen med inslag av grus och olika typer av markbeläggning. I tomtens nordöstra hörn växer en ståtlig ek 

vars krona breder ut sig över stora delar av innergården. Eken är synlig på flygfotografier från början av 1900-

talet men är troligtvis betydligt äldre än då. I den östra delen finns flera bokhäckar, några mindre träd och en 

källsortering. Det är inte fastställt hur innergården såg ut när Godtemplarorden lät uppföra sitt hus vid slutet av 

1800-talet. På äldre flygfotografier framkommer dock att innergården varit betydligare lummigare med mer 

växtlighet än idag. På ett ortofoto från år 1975 ser man att trädgården till den numera rivna gården som låg 

strax öster om Åkermannen 10, sträckte sig in på nuvarande tomt. Gränsen mot grannfastigheten i öster gick i 

höjd med nuvarande ek.   

  

En innergård är placerad bakom byggnaden mot öster. Innergården karakteriseras av en gräsyta omgiven av olika typer av 

markbeläggning. I den östra delen finns en större ek, bokhäckar och några mindre träd.  

 

Åkermannen 10 avgränsas mot grannfastigeheten av en hög tegelmur där man kan urskilja äldre rivna tillbyggnader som 

mörka markeringar i muren. Mot söder finns en mindre scen.  
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Åkermannen 10 sedd från Återvändsgränd respektive från parkeringsplatsen direkt öster om fastigheten.  

 

Vykort från år 1938 med Åkermannen 10 till höger i bild med den imposanta eken.  

 

  

Beskuret ortofoto från år 1975 där trädgården till grannfastigheten i öster tydligt framkommer. Gränsen mellan 

fastigheterna låg i höjd med nuvarande ek.  
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3.2 Byggnaden - exteriört 

Byggnadens yttre är välbevarad men har genomgått vissa förändringar så som fönster- och dörrbyten, 

igensättning av fönster- och dörrpartier samt byte av takmaterial. De nya fönstren och dörrarna har anpassats 

tämligen väl till fastighetens karaktär. Annan väsentlig ändring är tillbyggnader i glas och aluminium på ömse 

sidor om gårdsflygeln samt ett hisschakt som tillkom under slutet av 1990-talet.  

Byggnaden består av ett grundmurat T-format hörnhus i en och två våningar samt källarplan. Fasaden ut mot 

gatan har en klassicistisk utformning med en ursprungligen symmetrisk fasadkomposition med bred frontespis, 

flankerat av lägre byggnadsdelar (mot söder tillbyggt med en våning). Hörnet i nordväst har en tidstypisk 

avfasning. Sentida glasade tillbyggnader flankerar gårdsflygeln mot öster.  

Fönster- och dörrpartier är symmetriskt placerade längs fasader. Näst intill alla fönsteröppningar samt en 

dörröppning på gårdsflygeln är igensatta, öppningarna är putsade med slät puts.  

 

Fasad mot Södergatan. Den breda frontespisen i två våningar dominerar gatubilden.  
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Hörnet vid Södergatan och Återvändsgränd där det tidigare inrymdes en livsmedelsbutik.  

 

 

Vy mot söder och gårdsflygel med tillbyggnad i glas från 1990-talet. Igensatta fönster- och dörröppningar.  
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Sydöstra sidan av byggnaden som vetter mot gården. Här finns tillbyggnad samt ett hisschakt. Söder om hisschaktet finns en 
ingång till källare samt ett miljörum utan tak. Muren till höger hör till grannfastigheten.  

  

3.2.1 Stomme och fasader  

Sockeln består av natursten och är fogad med en utanpåliggande cementfog.  I sockeln förekommer välvda 

fönsteröppningar, varav flera är igensatta. Fasaderna av rött tegel är murade i kryssförband och indelas av 

dekorativa pilastrar och gesimser i gult tegel. Våningsbanden är markerade i över- och nederkant med 

reliefskift av kopp, vilka upptill är avtäckta med plåt. Den sekundära gårdsflygeln ansluter till fasadens 

utformning med fasad i rött tegel och markerande gesimser i gult tegel.   

Sentida tillbyggnader är uppförda i glasad aluminiumkonstruktion. Hisschaktet har en enkel utformning och är 

slätputsad och vitmålad.  

Takgesimsen är profilerad och under den rödmålade takfoten sitter rödmålade, figursågade taktassar. Gaveln 

som sticker upp en bit ovanför grannhuset är tunt putsad.   

Sockel av natursten med den 
karakteristiska utanpåliggande 
fogen.  
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Fasaderna i rött tegel med pilastrar 
och gesimser i gult tegel.  

Dekorativt utformade taktassar. 
taktassar. 

Tillbyggnad mot gårdsflygel består 
av glasade partier av aluminium 
med ett tak och skärmtak i betong 
belagt med takpapp. 
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3.2.2 Tak  

Sadeltaket är belagt med en svart, trapetskorrugerad plåt och svart plåtavtäckning över gavelmuren. Även 

skorstenar är klädda med svart plåt. Taket var ursprungligen belagt med papp och trekantslist och skorstenarna 

var murade i rött tegel. Hängrännor och stuprör av svartmålad plåt.   

 

3.2.3 Utvändiga dörrar och fönster  

Dörrar mot gatan är utbytta till moderna, även då viss anpassning har gjorts till byggnadens karaktär. Dörrarna 

av rödmålat trä är glasade upptill med enkla spröjs, nedtill sitter fyra rektangulära, stående speglar. På ett tidigt 

fotografi kan man se att den södra pardörren sitter en bit längre ut i fasaden, är av trä med fyllningar samt 

snidad dekor i relief. Ovanför finns ett överljus. Även gårdsflygeln har en dörr med överljus, vars enkla dörrblad 

har en rödmålad stående panel. 1990-talets tillbyggnader på båda sidor om gårdsflygeln är försedda med 

glasdörrar i ram av aluminium. Fönstren är även de utbytta och utformade likt ursprungliga; utåtgående 

fyrluftsfönster i rödmålade träbågar. Ursprungliga fönster- och dörrpartier var troligvis brunmålade.  

Ursprungligen var taket täckt med papp, bild t.v. från ca 1909. Idag är taket klätt med korrugerad plåt. 

Beskuret foto från omkring sekelskiftet 
1900 visar insidan av den ena pardörrens 
dörrblad samt de ursprungliga fönstren. 
Dörren har tre speglar varav den 
mittersta med romber.  

Dörrarna är utbytta under senare tid, 
men har utformats efter tidigare dörrar. 

Entrédörr fotad i slutet av 1970-
talet, i ett annat utförande än 
ursprungliga med glasrutor upptill 
och fyra speglar nedtill. 
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Den norra dörren mot gatan samt på hörnet är likadant utformade. Dörr på gårdsflygel med överljus.  

Beskuret foto från tidigt 
1900-tal: Entré på hörnet 
sitter en pardörr med 
vikbara dörrblad, försedda 
med rektangulära och 
kvadratiska speglar om 
vartannat. Innanför syns 
innerdörrar med spröjsat 
glas, med både färgat glas 
och muslinglas, speglar 
nedtill och upptill överljus.  
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3.2.4 Skylt 

I frontespisens övre del finns en skylt med texten ”Lilla Teatern”. Skylten består av en ljusgul putsad yta med 

målad text i svart och lila, inramad av murat gult tegel med dekorativa avslut. På ritning från 1911 var skylten 

försedd med texten ”G.TEMPLARFÖRENINGEN”. Enligt uppgift ändrades texten till ”Lilla teatern” på 1980-talet.  

 

Glasdörrar från 1990-talet på 
gårdssidan.  

Vänster foto från 1970-talet visar ursprungligt fönster. Idag är fönstren utbytta till nya, utformade likt de ursprungliga med 
korspostindelning och utåtgående bågar. 
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Ritning från 1911 visar texten "G. TEMPLARFÖRENINGEN". 

3.2.5 Trappor 

Entréerna mot Södergatan är försedda med ursprungliga trappor i granit. Handledare i svartmålat gjutjärn 

sitter på fasaden, dessa har tillkommit någon gång mellan 1910–1970-talet.  

På gårdssidan finns en spiraltrappa i aluminium, denna tillkom vid 1998-års om- och tillbyggnation.  

 

 

3.3 Byggnaden - Interiört 

3.3.1 Planlösning 

Planlösningen är relativt välbevarad men har genomgått vissa förändringar under årens lopp. Ut mot gatan 

består bottenplanen av två undervisningsrum, trapphall, lärarrum samt mindre förrådsrum och toaletter.  

I mitten finns en korridor i nord-sydlig riktning, som inte är ursprunglig. Här fanns tidigare mindre rum för 

spiskammare (=skafferi), garderober och förråd. En tidigare trappa i norra delen har tagits bort och ersatts med 

städförvaring.  

Öster om korridoren finns ett konferens-/kontorsrum, mindre kök, uppehållsrum, trapphall och kapprum. Här 

har tidigare funnits bland annat tre kök och två rum.  

Ursprunglig stentrappa mot gatan med handledare i järn. 
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Möjligen har nuvarande konferens-/kontorsrum och kök tidigare varit en vaktmästarbostad beståendes av ett 

rum och kök. En av två dörrar i vinkel finns kvar vid den tidigare entrén i öst, mellan dagens kök och 

uppehållsrum. Trapphallen var tidigare ett av köken.  

Den ursprungliga portgången är idag inbyggd med glasade partier åt söder och norr, denna del utgör idag entré 

med ingång från norr. De tidigare exteriöra delarna är kvar; fasadtegel och fönster- och dörröppningar. Även 

här har fönstren bytts ut.  

I gårdsflygelns bottenplan finns omklädningsrum och toaletter samt en spiraltrappa som tillkom vid 

ombyggnationen 1998. Ursprungligen bestod denna del av två vedbodar, packhus, brygghus och ett trapphus 

med ingångar från alla väderstreck. I brygghuset fanns en murstock och spis eller kakelugn.  

 

Bottenvåningens planlösning som den ser ut idag. De orangemarkerade ytorna är ursprungliga enligt 1911 års plan. 
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Planlösning som det ser ut idag, andra våningen. Blå markering visar ändringar som skett genom åren. De utvändiga 
ändringarna är markerade grönt.  

 

 

 

Planlösningen som den såg ut 1911. 
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Andra våningen är i ett relativt gott ursprungligt skick med mestadels små ändringar som skett genom åren. 

Våningen domineras av en stor salong med fönster ut mot gatan. I öster, i gårdsflygeln, finns en scen med två 

loger samt spiraltrappa.  

Salongen flankeras av mindre rum; åt söder finns en foajé med trappa samt ett kostymförråd. Åt norr finns 

förrådsrum och städförvaring. Salongen beskrivs närmre under nästa rubrik.  

Generellt har byggnaden interiört försetts med nya ytskikt men ofta med bevarade äldre golvlister och 

dörrpartier.  

Interiört återfinns ett välbevarat trapphus i byggnadens södra del med trappor av grå terrazzo och viloplanet 

belagt med nyare terrazzoplattor. Ledstång är av kraftig ekstav med profilerad knopp. Övriga trappor är sentida 

spiraltrappor i aluminium.  

 

Trapphall med vy mot södra entrén från gatan. 
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Originaldetaljer i det södra trapphuset; dörrfoder, 
sockellist, ledstång, klinkergolv i terrazzo, glasad 
innerdörr samt pardörr med lucka.  
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3.3.2 Salong med scen  

Den övre våningen domineras av en stor salong med teaterscen. Flera ursprungliga detaljer är bevarade här; 

parkettgolv, sockellister, taklister, fönsterbrädor, dörrar, scen med flankerande kolonner och mittkolonn. 

Planlösningen är även den bevarad efter det att teaterscenen tillkom år 1902.  

Golvet är belagt med ekparkett, väggarna är slätputsade och målade i en ljusgul kulör. Mot taket sitter en 

profilerad taklist. Utmed väggar åt söder och norr finns vertikala ventilationsrör och i mitten av rummet finns 

en bärande, vitmålad gjutjärnkolonn med flersidig fot, profilringar och ett enkelt utfört kapitäl.  

Det välvda taket är skivtäckt och har delvis försetts med ljudabsorbenter. Dekorativt ventilationsgaller i 

vitmålat gjutjärn i salongens nordöstra hörn. Scenen flankeras av två kraftiga brunmålade, marmorerade 

kolonner med enkelt kapitäl. Scenens golv består av lackat brädgolv och väggar och tak är svartmålade.  

Salongen är försedd med gråmålade pardörrar med fyllningar i en karm med profilerad dörrlist. Under den grå 

färgen finns spår efter en grågrön kulör. Till trapphuset har en nyare säkerhetsdörr satts in, även den gråmålad. 

Tidigare satt här en stor sväng-pardörr vars gångjärn sitter kvar.   

  

Salongen, överst vy mot 
nordväst. Nedre bilden vy 
mot sydost och scenen som 
här döljs av speglar. 
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Salongen, överst vy mot 
nordväst. Nedre bilden vy 
mot sydost och scenen som 
här döljs av speglar. 
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Ursprungliga detaljer i salongen; spegeldörrar, gångjärn från svängdörr, dekorativt ventilgaller och taklist, scen med 
marmorerade kolonner och mittkolonn. Även fönsterbänkarna är ursprungliga.  
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Underliggande färgskikt visar en 
kulör i grönbrun nyans, kanske 
grön umbra. 

Gjutjärnskolonnen visar tidigare 
färgskikt i grågrön kulör. 

Äldre färglager i grönt på 
sockellisten i foajén på andra 
våningen. 
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4 Kulturhistoriskt värde 

Fastigheten Åkermannen 10 har ett betydande kulturhistoriskt värde som tidstypisk representant för 

nykterhetsrörelsens etablering i Sverige under 1800-talet. Som ordenshus åt Godtemplarorden har byggnaden 

framför allt ett samhällshistoriskt värde där byggnaden genom sin fysiska gestaltning vittar om 1800-talets 

omvälvande samhällsförändringar. Godtemplarorden (IOGT) hade en stark ställning i Eslöv och var betydelsefull 

för stadens invånare och samhällets utveckling. Stadens expansion i samband med järnvägens etablering vid 

mitten av 1800-talet innebar inte bara välfärd och framgång för Eslövs invånare utan även fattigdom och svåra 

sociala förhållanden. Ordenshuset och nykterhetsrörelsen kom att fylla en viktig social roll i samhällets kamp 

mot fattigdom och alkoholism.  

Många framstående talare och sedermera politiker började sin karriär i ordenshuset såsom Emilia Lindquist och 

Joel Sallius, båda med stark koppling till Eslöv. Byggnaden har genom åren fungerat som en viktig samlingslokal 

och nav för stadens kultur- och nöjesliv och var till Medborgshusets uppfördes i princip den enda stora scenen i 

Eslöv.  

Byggnaden har också ett kulturhistoriskt värde som förmedlare av 1800-talets arkitektoniska ideal och utgör ett 

fint exempel på Eslövs karakteristiska tegelarkitektur. Ordenshuset är uppfört före den stora rationaliseringen 

av byggnadsindustrin och uppvisar stora hantverks- och materialmässiga kvaliteter i material och utformning.  

Dess byggnadsvolym och placering på hörnet i ett av kvarteren nära Eslövs centrum utgör ett särskilt 

miljöskapande värde i stadsmiljön och bidrar till att stärka områdets visuella identitet. Byggnaden ingår i en 

välbevarad gatusträckning tillsammans med Åkermannen 8 med betydande stadsbildsmässiga kvaliteter.  

Tomtens indelning går tillbaka till slutet av 1800-talet då Godtemplarorden lät uppföra sitt ordenshus. Idag 

återstår endast den imposanta eken och muren mot grannfastigheten i söder som berättar om hur innergården 

ursprungligen såg ut.   

Interiört är det kulturhistoriska värdena framför allt kopplat till delar av planlösningen; trapphus och salong 

med teaterscen samt till välbevarade byggnadsdelar så som dörrpartier, trappor, sockellister mm.   

Byggnadens värdeskapande delar bedöms vara följande: 

Exteriört:  

- Den ursprungliga byggnadsvolymen samt den östra gårdsflygeln. 

- Den större eken och tegelmuren mot grannfastigheten i söder.  

- Sockeln av natursten med dess karakteristiska utanpåliggande cementfog och välvda 

fönsteröppningar.  

- Trappor av natursten.  

- Fasaderna i rött tegel med lisener och gesimser i accentuerande gult tegel. 

- Den symmetriska fasadkompositionen med frontespis mot gatan och placering av fönster- och 

dörröppningar.  

- Taken vad gäller takform och lutning.  

- Det utskjutande taksprånget med synliga taktassar.  

- Skylt med dekorativt murad inramning mot gatan.  

- Fönster och dörrpartier i trä vad gäller material.  

- Fönster vad gäller indelning med korspost och öppning utåt. 
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Interiört:  

- Salongen med teaterscen med planlösning och alla dess ursprungliga detaljer; golv, takutformning, 

sockel-, tak-, och fönsterbänkslister, scen med marmorerade kolonner, ventilgaller och järnkolonn.  

- Den södra entréhallen och övre foajén med golv och trappa i terrazzo, ursprungliga ledstänger och 

planlösningen och bevarade byggnadsdetaljer i den övre foajén.  

- Ursprungliga spegeldörrar. 

- Profilerade sockellister.  

 

Råd och riktlinjer vid renovering  

- Igensatta dörr- och fönsteröppningar kan med fördel åter tas upp och förses med anpassade dörrar 

och fönster.  

- Fönster och dörrar har enligt äldre fotografier varit målade i en mörk kulör, troligtvis mörkt bruna 

vilken är en vanlig kulör vid denna tid.  

- Spår av äldre färgsättning är synligt på flera ställen invändigt på dörrpartier, sockellister, järnpelare 

mm. Den äldre färgsättningen kan med fördel återskapas för att skapa en mer tidstypisk karaktär 

interiört.  

- Det kan finnas bevarandevärda byggnadsdelar och material under nuvarande ytskikt. Största 

försiktighet ska iakttas vid ombyggnad och rivning. 
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5 Förslag på varsamhets- och skyddsbestämmelser i detaljplan 

för Åkermannen 10 

 

VARSAMHET 

k  Ändring av byggnad ska utföras varsamt. Följande karaktärsdrag och 

egenskaper är av betydelse för det kulturhistoriska värdet: 

Exteriört 

- Byggnadens ursprungliga byggnadsvolym samt flygelbyggnad mot öster.  

- Sockel av natursten med utanpåliggande fog och välvda fönsteröppningar med omfattning av huggen 

sten.  

- Trappor av natursten.  

- Fasader i rött tegel med lisener och gesimser i accentuerande gult tegel. 

- Fasadkompositionen med frontespis mot gatan och placering av fönster- och dörröppningar.  

- Äldre småmönstrade ventilgaller i fasad.  

- De flacka takfallen.  

- Det utskjutande taksprånget med profilerade taktassar och underbrädning av rödmålat trä. 

- Putsat och målat textfält mot gatan med dekorativ inramning i gult tegel. 

- Fönster och dörrpartier vad gäller material, indelning och öppning utåt.  

 

Interiört 

- Ursprunglig planlösning och rumsvolym i salong med teaterscen, södra trapphallen och övre foajén. 

 

 

SKYDDSBESTÄMMELSER  

r Byggnader inom egenskapsgräns får inte rivas. (Den ursprungliga 

byggnadsvolymen samt den östra gårdsflygeln) 

q Byggnad som är kulturhistoriskt särskilt värdefull och inte får förvanskas. 

Följande egenskaper och detaljer ska bevaras: 

- Bevarade ursprungliga byggnadsdelar i salong med teaterscen: parkettgolv, profilerade sockellister, 

profilerade fönsterbänkar, marmorerade kolonner, dekorativt utformade ventilgaller, järnkolonn.  

- Bevarade ursprungliga byggnadsdelar i södra trapphallen och övre foajén: golv och trappa i terrazzo, 

ursprungliga ledstänger i lackad ek, ursprungliga spegeldörrar bl.a. med lucka, profilerade sockellister.  

- Bevarade spegeldörrar, profilerade dörrfoder, profilerade fönsterbänkar och profilerade golvlister i 

övriga delar invändigt.  
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6 Källor 

6.1 Tryckta källor 

Joel Sallius, Gösta Johannesson och Allan Arvastson, Fälad blev stad – Historik med anledning av Eslövs 

femtioåriga tillvaro som stad, Eslöv, 1961 

Bernt Karlsson (red.), Hus att hålla till i – Om nykterhetsrörelsens samlingslokaler, Stockholm, 1980 

Joel Sallius, Från flydda tider, Eslöv museums skriftserie 13, Eslöv, 1981 

Fyrbåken, Minnesskrift över Godtemplarordens 50-åriga verksamhet i Eslöv, Eslöv, 1932 

Sölve Johansson, Bevaringsplan Eslöv, Kulturnämnden i Eslöv, 1984 

Thorsten Sandberg, Svenska småstäder: Eslöv, Populär Historia, 2011 

Nordisk familjebok, Uggleupplagan, Band 9. Fruktodling – Gossensass, digital faksimilutgåva, 1909 (om 

Godtemplarorden)  

 

6.2 Otryckta källor 

Kulturmiljökartan på eslöv.se: https://arcg.is/14TTHX 

Historiska kartor, Lantmäteriet: https://www.lantmateriet.se/sv/kartor-och-geografisk-information/historiska-

kartor/ 

Länsstyrelsen om Eslöv: 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/omraden/eslov.html 

Länsstyrelsen om Medborgarhuset i Eslöv: 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/byggnadsminnen/eslovs-medborgarhus.html 

Detaljplan ”Kv Åkermannen mm” 1285-P27, Eslövs kommun.  

Byggnadsinventering genomförd i slutet av 1970-talet, Regionmuseet i Skåne/Landsantikvarien i Skåne.  

Kartor från Riksarkivet.  

Föjers och KG Pressfotos bildarkiv, Eslövs kommun.  

 

6.3 Muntliga källor 

Leif Arne Gustavsson, Verksamhetsutvecklare IOGT-NTO team Syd, mejlkontakt 21-03-09.  

Hans Bertil Hansson, Eslöfs museiförening och boende i Åkermannen 8, samtal 21-03-12 samt 21-03-15.  
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UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE
MMU Eslöv Fritiof Pröjts Erlandsson

UPPDRAGSNUMMER DATUM
10318563 2021-05-11

WSP Environmental Sverige
201 25 Malmö
Besök: Jungmansgatan 10

T: 010-722 50 00
WSP Sverige AB
Org. nr: 556057-4880
wsp.com 1 (7)

http://ams.corp.pbwan.net/projects/10318563/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/4_Final/PM MMU ESLÖV 20210511 rev 20210902.docx

PM – MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KULTURSKOLAN,
ESLÖV

1 Inledning och syfte
WSP har på uppdrag av Serviceförvaltningen/Byggprojektavdelningen på Eslövs kommun utfört en översiktlig
miljöteknisk markundersökning i samband med geoteknisk markundersökning inför upprättande av ny detaljplan.
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för en tillbyggnad av Lilla Teatern. Det aktuella
undersökningsområdet ligger i de centrala delarna av Eslöv mellan Södergatan och Södra stambanan inom
fastigheterna Åkermannen 10 och 11 samt del av Åkermannen 14 i Eslöv, se lokalisering av området i figur 1.
Tillbyggnad planeras utföras i 2-3 plan utan källare med anslutning till den gamla byggnaden Lilla Teatern.

Föreliggande PM redovisar den miljötekniska markundersökningen.

Figur 1 Flygfoto över undersökningsområdet. Ungefärlig utbredning av undersökningsområdet har markerats med röd linje. © Lantmäteriet
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UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE
MMU Eslöv Fritiof Pröjts Erlandsson

UPPDRAGSNUMMER DATUM
10318563 2021-05-11 rev 2021-09-02

2 (7)
http://ams.corp.pbwan.net/projects/10318563/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/4_Final/PM MMU ESLÖV 20210511 rev 20210902.docx

Inför utförande av undersökningen kontaktades miljöförvaltningen i Eslöv för att ta reda på eventuella synpunkter samt
tidigare undersökningar inom området. Miljöförvaltningen pekade på järnvägen och spårområdet som ett riskobjekt att
ta hänsyn till vid planerandet av undersökningen. Spårområdet är beläget ca 20 m öster om undersökningsområdet.
Det har inte utförts några miljötekniska markundersökningar tidigare inom området enligt uppgifter från
Miljöförvaltningen.

Syftet med den miljötekniska markundersökningen är att inför upprättande av ny detaljplan utreda om det förekommer
föroreningar inom området.

2 Områdesbeskrivning
Inom undersökningsområdet finns byggnaden Lilla Teatern, hårdgjorda ytor och mindre gräsytor med träd och
buskage. Västra delen av området upptas av Lilla Teatern, vars västra fasad vetter mot Södergatan. I norra delen av
området finns en GC-väg belagd med marksten. I östra delen finns en asfalterad parkering som avgränsas av
stängsel och som sedan följs av spårområdet som ligger utanför undersökningsområdet. I söder avgränsas området
av en befintlig tvåvåningsbyggnad. Mot mitten av området, på Lilla Teaterns baksida, finns en gräsyta. Se flygfoto
över undersökningsområdet i figur 1.

3 Genomförande
Den miljötekniska markundersökningen omfattar provtagning av jord, asfalt och grundvatten. Jordprovtagning utfördes
i fem provpunkter; 21W01, 21W02, 21W03, 21W04 och 21W05. Provtagning av jord och asfalt utfördes av personal
från WSP i samband med den geotekniska undersökningen. Grundvattenprovtagning utfördes av personal för WSP
Environmental. Provtagningen följde i tillämpbara delar Svenska Geotekniska föreningens rapport 2:2013 Fälthandbok
– Undersökningar av förorenade områden (SGF, 2013). Se bilaga 1 för provpunkternas inmätta läge.

Jordprovtagning och installation av grundvattenrör utfördes genom skruvborrning med borrbandvagn under två
fältdagar, 2021-03-11 och 2021-03-16. Provtagning utfördes ner till 0,5 m i naturliga jordlager i 21W01. På grund av
hård fyllning kunde provtagning ej utföras ner till 0,5 i naturliga jordlager i provpunkterna 21W02-21W05. Prov togs ut
som samlingsprov halvmetersvis med hänsyn till geologiska jordlagerföljder. I punkt 21W04 togs ett asfaltprov i
samband med skruvborrningen. Förekomst av fyllnadsmassor, jordlagerföljd och eventuella lukt- och synintryck
noterades i fältprotokoll och återfinns i bilaga 2a.

Uttag av jord till samlingsprover för analys utfördes direkt från skruven till diffusionstäta påsar som förslöts med
buntband och placerades i kylväskor för vidare transport till laboratorium. Varje samlingsprov består av minst fem
delprov från aktuellt djupintervall.

I samband med jordprovtagningen etablerades grundvattenrör i provpunkt 21W01 och 21W04. I båda provpunkterna
installerades 50 mm PEH-rör med 2 m filter placerat i botten av rören. Filtersand fylldes på kring filterdel och borrhålen
tätades med bentonitlera i ytnivå för att förhindra inträngning av markvatten. Båda grundvattenrören installerades med
dexel. För detaljerad information om respektive grundvattenrör samt utförda inmätningar av grundvattennivåer, se
fältprotokoll i bilaga 2b.

I samband med fältarbetet mättes provpunkterna in med GPS i x-, y-, och z-led (SWEREF99, RH2000).

Grundvattenprovtagning utfördes 2021-03-30 i de installerade grundvattenrören, 21W01 och 21W04. Grundvattenytan
lodades och prov togs ut med engångsbailer. Uttagna prov fördes direkt till provkärl erhållna av laboratorium och
förvarades mörkt och svalt under fältarbetet.
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Totalt analyserades 7 jordprover med avseende på tungmetaller (arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom,
kvicksilver, nickel, vanadin, zink) och 6 jordprover med avseende på polycykliska aromatiska kolväten (PAH).
Därutöver analyserades provet 21W01 0,07-0,5 m u my (meter under markytan) även med avseende på polyklorerade
bifenyler (PCB). Uttaget asfaltsprov från 21W04 analyserades med avseende på PAH.

Grundvattenproven från 21W01 och 21W04 analyserades med avseende på tungmetaller (arsenik, barium, bly,
kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, nickel, vanadin), PAH, BTEX samt fraktionerade alifater och aromater.

Samtliga analyser utfördes av Eurofins Environment Testing Sweden AB.

4 Jämförvärden

4.1 Jord och asfalt
Resultat från laboratorieanalyserna på jordprover har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för
förorenad mark; känslig markanvändning, KM och mindre känslig markanvändning, MKM (Naturvårdsverket, 2009,
rev. 2016), som ett verktyg i riskbedömningen. Halter över riktvärdena för KM och MKM kan innebära en oacceptabel
risk för människor och miljö, men behöver inte göra det. I Tabell 1 beskrivs Naturvårdsverkets
markanvändningskategorier närmare.

Tabell 1. Markanvändningskategorier enligt Naturvårdsverket (2009).

I ett masshanteringsperspektiv har uppmätta halter även jämförts med Naturvårdsverkets (2010) nivå för mindre än
ringa risk (MRR) samt koncentrationsgränser för FA enligt Avfall Sverige (2019). För massor som underskrider
nivåvärdena för MRR anses risken vara mindre än ringa vid återvinning av ”avfall”, där ”avfallet” kan användas utan
anmälan till den kommunala nämnden om det inte finns andra föroreningar som påverkar risken och användningen
inte sker inom ett område där det krävs särskild hänsyn.

Inom undersökningsområdet ligger Lilla teatern som nyttjas som lokal av Eslövs kulturskola. Målsättningen är att
Eslövs kulturskola genom tillbyggnaden av Lilla teatern ska kunna samla hela sin verksamhet i lokalen. Deltagande i
kulturskolans verksamhet är en fritidsaktivitet och den individuella vistelsetiden för barn och unga i lokalerna kan
därmed antas vara kortare än motsvarande vistelsetid i vanliga skollokaler. Enligt uppgift som erhållits från beställaren
via mail den 30 juni 2021, har markanvändning bestämts till Kulturskola (S1) vilket gör att användningen klassas som
känslig markanvändning.

4.2 Grundvatten
Uppmätta halter i grundvatten har jämförts med Sveriges geologiska undersöknings bakgrundshalter och
bedömningsgrunder klass 1-5 för grundvatten (SGU, 2013). Bedömningsgrunderna innehåller en skala för bedömning
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av vattnets tillstånd, där olika parametrar är indelade i fem klasser: 1 – mycket låg halt till 5 – mycket hög halt (klass 1
motsvarar bakgrundshalter medan klass 5 motsvarar dricksvattennormen och sammanfaller med befintliga riktvärden
för grundvatten enligt SGU:FS 2013:2).

För ämnen där det inte finns några svenska jämförvärden har holländska riktvärden för grundvatten använts (VROM,
2009). De holländska riktvärden som använts är de s.k. ”Target values”, d.v.s ”målsättningsvärde”, vilket för
grundvatten är tänkt som ett riktmärke på längre sikt för när föroreningar inte utgör en risk för miljön, och ”Intervention
values”, d.v.s. halter då grundvattnets kvalitet är klart försämrat och då efterbehandlingsåtgärder bör övervägas. I
detta fall har riktvärden för ytligt grundvatten använts.

Vidare har uppmätta halter jämförts med Svenska Petroleum Institutets riktvärden för bensinstationer (SPI, 2011) som
ett verktyg i riskbedömningen. SPI har tagit fram branschspecifika riktvärden för föroreningar i bl.a. grundvatten.
Riktvärdena är baserade på samma förutsättningar och ämnesdata som används för Naturverkets generella
riktvärden. SPI-RV för grundvatten finns för flera olika användningsområden. I detta fall jämförs uppmätta halter i
grundvatten med SPI:s riktvärden för grundvatten som ska användas som dricksvatten samt ångor i byggnader.

4.3 Asfalt
Uppmätta halter av polyaromatiska kolväten (PAH16) i asfalt kan jämföras med olika riktvärden beroende på mängd
och planerad åtgärd. De haltgränser som Naturvårdsverket (2020) föreslagit för återvinning av asfalt för asfaltverk
baseras på haltkriteriet för klassning av farligt avfall för Benso(a)pyren och den haltgräns på 70 mg/kg TS för PAH16
som togs fram 2004 av Vägverket för bedömning avseende om beläggning ska anses vara fri från stenkolstjära. Vid
högre nivåer krävs en bedömning i det enskilda fallet.

5 Resultat
I detta kapitel redovisas resultaten från utförd undersökning. Se bilaga 2a och 2b för fältprotokoll avseende jord och
asfalt respektive grundvatten. Se bilaga 3a för en sammanställning av analysresultat för jord och bilaga 3b för en
sammanställning av analysresultat för grundvatten. Ingående parametrar och rapporteringsgränser för jord, asfalt och
grundvatten framgår i sin helhet av laboratoriets analysrapporter i bilaga 4.

5.1 Fältobservationer
Undersökningsområdet är flackt med marknivåer som varierar mellan 64,5-64,8 m ö h.

Fyllnadsmassor påträffas i alla fem provpunkter vilket stämmer med uppgifter som erhållits från SGU:s jordartskarta
(1:25 000 - 1:100 000). Fyllningen domineras av mullhaltig sand, grusig sand med lermoränkörtlar och rester av
betongfundament. Lagret bedöms vara ca 3,5 m mäktigt i östra delen och ca 2,0 m mäktigt i västra delen.

Naturliga jordlager påträffas under fyllningen på varierande djup inom undersökningsområdet. De naturliga jordlagren
domineras av lermorän som underlagras av lerig sandmorän i östra delen av området. Rester av betongfundament
påträffas på flera platser inom undersökningsområdet. Betongfundament antas tillhörande tidigare bygganden på plats
som syns på historiska frlygfoton från 1960 och 1970-talet, se figur 2.

Inga avvikande intryck noterades i samband med fältarbetet.
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Figur 2 Flygfoto från ca 1975 över undersökningsområdet (markerats med röd linje). © Lantmäteriet

5.2 Laboratorieanalyser

5.2.1 Jord
Utifrån resultat av laboratorieanalyserna i nu utförd undersökning kan följande noteras för jord:

 Metaller: Inga metaller påvisas i halter över motsvarande riktvärden för KM. Bly, kadmium, krom, kvicksilver
och zink påvisas i halter över motsvarande nivåer för MRR i olika punkter inom undersökningsområdet.

 Organiska ämnen: I fyra prov; 21W01 0,07-0,5 m u my, 21W02 0,0-0,6 m u my, 21W03 0,0-0,4 m u my och
och 21W04 0,05-0,5 m u my, påvisas PAH-H i halter som överskrider riktvärdet för KM. PAH-M och PAH-H
påvisas även i halter över motsvarande nivåer för MRR i andra punkter inom undersökningsområdet. Den
totala halten PCB för analyserade PCB-ämnen, PCB Summa 7 st, överskrider riktvärdet för KM i prov 21W01
0,07-0,5 m u my.

 Inga av de analyserade ämnena förekom i halter överstigande riktvärden för MKM.

5.2.2 Grundvatten
Utifrån resultaten av laboratorieanalyserna i nu utförd undersökning kan följande noteras för grundvatten:

 Metaller – Nickel påvisas i en halt motsvarande SGU:s bedömningsgrund klass 3, måttlig halt/påtaglig
påverkan i både 21W01 och 21W04. Övriga uppmätta halter av metaller motsvarar klass 2, låg halt/måttlig
påverkan, eller lägre klass.
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 Organiska ämnen – Benso(a)pyren påvisas i en halt motsvarande SGUs bedömningsgrund klass 5, mycket
hög halt/starkt påverkat i 21W01. Bens(a)antracen, krysen, indeno(1,2,3-cd)pyren, fenantren, fluoranten och
benso(g,h,i)perylen påvisas i halter över Holländska listans Target values i 21W01. Jämförvärden från SGU
saknas för dessa ämnen. I 21W04 påvisas inga PAH-föreningar i halter över laboratoriets rapporteringsgräns.
Halterna BTEX samt fraktionerade alifater och aromater underskrider laboratoriets rapporteringsgräns i både
21W01 och 21W04. Inga analyserade ämnen överskrider SPI:s riktvärden.

5.2.3 Asfalt
I asfaltsprov från 21W04 påvisas låga halter PAH-L, PAH-M och PAH-H (<1 mg/kg TS). Summa PAH16 uppgår till 1,7
mg/kg TS. Asfalten bedöms därför ej vara tjärasfalt. Analysprotokoll för asfalt återfinns i bilaga 4.

6 Slutsatser och rekommendationer
Inom ramen för nu utförd miljöteknisk markundersökning har det konstaterats att föroreningar av PAH-H och PCB
förekommer inom undersökningsområdet. Föroreningarna påträffas i halter som ligger över KM men inte över MKM.

Geologin i området utgörs generellt av fyllning ner till max 3,5 m u my. De högsta halterna PAH-H påvisas i ytlig
fyllning i provpunkterna 21W02 och 21W03. I dessa punkter överskrids riktvärdet för KM drygt 2 respektive 4 gånger.
Halterna ligger dock betydligt närmare riktvärdet för KM än riktvärdet för MKM. I ytlig fyllning i 21W05, belägen på
parkeringsyta ca 15 m öster om de två nämnda punkterna förekommer inga halter PAH över laboratoriets
rapporteringsgräns. I punkten 21W04, och i punkten närmast Lilla teatern, 21W01, förekommer också halter något
över KM.

PCB påvisas i ytliga fyllnadsmassor i 21W01. Provpunkten är belägen några meter öster om Lilla teatern. Summa för
de 7 analyserade PCB-ämnena, PCB-7, uppgår till 0,013 mg/kg TS, vilket överskrider riktvärdet för KM som är 0,008
mg/kg TS men underskrider med marginal riktvärdet för MKM som är 0,2 mg/kg TS.

Undersökningsområdet är beläget i centrala Eslöv och utifrån de betongfundament och rester av fundament som
påträffades vid skruvborrningen är det rimligt att anta att de tillhör historiska byggnader som fanns med på flygfoton
från 1960 och 1970-talet. Flera olika typer av verksamheter kan ge upphov till PAH-föroreningar och med bakgrund av
områdets läge i centrala Eslöv bedöms både tillförda massor och verksamheter på plats kunna ge upphov till de halter
som påvisas. PCB bedöms kunna härstamma från PCB-haltiga fogmassor som spreds till tegel som påträffades i
detta jordprov.

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Innan schaktarbeten får ske måste generellt en anmälan om
avhjälpandeåtgärd enligt § 28 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd göras till
tillsynsmyndigheten. Mot bakgrund av förekomsten av halter som överskrider KM bör framtida hantering av massor
från området föregås av en dialog med tillsynsmyndigheten.

Överskottsmassor som uppstår i samband med planerade arbeten bör omhändertas utifrån föroreningsgrad. Med
bakgrund av de påvisade halterna över KM rekommenderas eventuella överskottsmassor från området klassas som
MKM-massor. Det kan dock bli aktuellt med kompletterande analyser för närmare klassning av massor utifrån
mottagningsanläggningens riktlinjer. Det bör påpekas att undersökningen är av översiktlig karaktär och provtagning
har endast utförts i ett fåtal punkter.

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på erfarenhetsmässiga bedömningar och
branschpraxis. Det kan inte uteslutas att det förekommer föroreningar i punkter eller områden som inte har undersökts
eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats. I samband med planerade markarbeten bör man
därför hålla uppsikt efter tecken på föroreningar i massorna.

604 ( 858 )



UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE
MMU Eslöv Fritiof Pröjts Erlandsson

UPPDRAGSNUMMER DATUM
10318563 2021-05-11 rev 2021-09-02

7 (7)
http://ams.corp.pbwan.net/projects/10318563/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/4_Final/PM MMU ESLÖV 20210511 rev 20210902.docx

Enligt Miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om området tidigare ansetts
förorenat underrätta den lokala tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten. Vi rekommenderar
därför att detta PM delges miljöförvaltningen i Eslöv.
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Uppdragsnummer: 10318563 Bilaga 3a - Resultatsammanställning, jord och asfalt

Provets märkning 21W01_0,07-0,5 21W01_1,5-2 21W02_0_0,6 21W03_0_0,4 21W03_0,4_1 21W04_asfalt 21W04_0,05-0,5 21W05_0,05_0,55 Mindre än
ringa risk* KM** MKM** FA***

Provtagningsdag
Djup m 0,07-0,5 1,5-2,0 0,0-0,6 0,0-0,4 0,4-1,0 0,05-0,5 0,05-0,55
Ämne Enhet
Provberedning krossning, malning 1
Torrsubstans % 87,7 90,4 82,7 81,7 92,6 95,7 87,2 93,8
Arsenik As mg/kg Ts 2,5 5,7 4,4 5 2,3 < 2,1 < 2,0 10 10 25 1000
Barium Ba mg/kg Ts 59 57 88 91 38 35 43 - 200 300 50000
Bly Pb mg/kg Ts 24 35 41 43 8,8 8,4 8,1 20 50 400 2500
Kadmium Cd mg/kg Ts 0,33 < 0,20 0,28 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,2 0,8 12 1000
Kobolt Co mg/kg Ts 5,2 12 8,3 6,5 7,8 5,2 6,2 - 15 35 1000
Koppar Cu mg/kg Ts 17 16 24 33 18 9,9 12 40 80 200 2500
Krom Cr mg/kg Ts 9,8 25 15 15 40 10 8,5 40 80 150 10000
Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,083 0,016 0,18 0,097 0,021 0,011 0,014 0,1 0,25 2,5 50
Nickel Ni mg/kg Ts 8,4 21 12 11 21 11 8,8 35 40 120 1000
Vanadin V mg/kg Ts 17 29 27 29 20 15 17 - 100 200 10000
Zink Zn mg/kg Ts 240 78 130 120 41 37 41 120 250 500 2500
Summa PAH med låg molekylvikt mg/kg Ts 0,37 0,14 0,21 < 0,18 0,11 < 0,045 0,6 3 15 1000
Summa PAH med medelhög molekylviktmg/kg Ts 1,3 2,3 3,4 0,75 1,8 < 0,075 2 3,5 20 1000
Summa PAH med hög molekylvikt mg/kg Ts 1,6 2,2 3 0,78 1,7 < 0,11 0,5 1 10 50
Summa cancerogena PAH mg/kg Ts 1,4 2 2,7 0,59 1,5 < 0,090 - - - -
Summa övriga PAH mg/kg Ts 1,9 2,7 3,9 1,1 2,1 < 0,14 - - - -
Summa totala PAH16 mg/kg Ts 3,3 4,7 6,6 1,7 3,6 < 0,23
PCB Summa 7 st mg/kg Ts 0,013 - 0,008 0,2 10
Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med:
*Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1
**Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)
***Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2019:01

2021-03-11
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Uppdragsnummer: 10318563 Bilaga 3b - Resultatsammanställning, grundvatten

Provpunkt 21W01 21W04

Provets märkning 21W01 GV 21W04 GV
Bakgrundshalter
opåverkat, ytliga
jordgrundvattnet

1: mycket
låg halt,
ingen el
obetydlig
påverkan

2: låg halt,
måttlig

påverkan

3: måttlig
halt,

påtaglig
påverkan

4: hög halt,
starkt

påverkat

5: mycket
hög halt,

stark
påverkat

Target value Intervention
value Dricksvatten Ångor i

byggnader

Provtagningsdag 2021-03-30 2021-03-30
Ämne Enhet
Arsenik, As, filt µg/l 0,24 0,23 0,12 <1 1-2 2-5 5-10 >10 10 60 - -
Barium, Ba, filt µg/l 140 170 0 0 0 0 0 0 50 625 0 0
Bly, Pb, filt µg/l 0,01 < 0,01 0,03 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 >10 15 75 5 -
Kadmium, Cd, filt µg/l 0,1 0,084 0,12 <0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1-5 >5 0,4 6 - -
Kobolt, Co, filt µg/l 1 1,3 0,06 - - - - - 20 100 - -
Koppar, Cu, filt µg/l 0,99 1,4 0,88 <20 20-200 200-1000 1000-2000 >2000 15 75 - -
Krom, Cr, filt µg/l < 0,05 < 0,05 0,19 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 >50 1 30 - -
Kvicksilver, Hg, filt µg/l < 0,1 < 0,1 0,00038 0,005 0,01 0,05 1 >1 0,05 0,3 - -
Nickel, Ni, filt µg/l 2,3 4,5 0,38 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 >20 15 75 - -
Vanadin, V, filt µg/l 0,19 < 0,02 0,22 - - - - - - - - -
Zink, Zn, filt µg/l 1,5 1,3 4,3 <5 5-10 10-100 100-1000 >1000 65 800 - -
Bens(a)antracen µg/l 0,025 < 0,010 - - - - - - 0,0001 0,5 - -
Krysen µg/l 0,025 < 0,010 - - - - - - 0,003 0,2 - -
Benso(b,k)fluoranten µg/l 0,056 < 0,020
Benso(a)pyren µg/l 0,031 < 0,010 - <0,0005 0,0005-0,001 0,001-0,002 0,002-0,01 >0,01 0,0005 0,05 - -
Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l 0,024 < 0,010 - - - - - - 0,0004 0,05 - -
Dibens(a,h)antracen µg/l < 0,010 < 0,010
Summa cancerogena PAH µg/l < 0,20 < 0,20 - - - - - - - - - -
Naftalen µg/l < 0,020 < 0,020 - - - - - - 0,01 70 - -
Acenaftylen µg/l < 0,010 < 0,010 - - - - - - - - - -
Acenaften µg/l < 0,010 < 0,010 - - - - - - - - - -
Fluoren µg/l < 0,010 < 0,010 - - - - - - - - - -
Fenantren µg/l 0,037 < 0,010 - - - - - - 0,003 5 - -
Antracen µg/l < 0,010 < 0,010 - - - - - - 0,0007 5 - -
Fluoranten µg/l 0,065 < 0,010 - - - - - - 0,003 1 - -
Pyren µg/l 0,053 < 0,010 - - - - - - - - - -
Benso(g,h,i)perylen µg/l 0,019 < 0,010 - - - - - - 0,0003 0,05 - -
Summa övriga PAH µg/l < 0,30 < 0,30 - - - - - - - - - -
Summa PAH med låg molekylvikt µg/l < 0,20 < 0,20 - - - - - - - - 10 2000
Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l < 0,30 < 0,30 - - - - - - - - 2 10
Summa PAH med hög molekylvikt µg/l < 0,30 < 0,30 - - - - - - - - 0,05 300
Bensen µg/l < 0,5 < 0,5 - <0,02 0,02-0,1 0,1-0,2 0,2-1 >1 - 30 0,5 50
Toluen µg/l < 1 < 1 - - - - - - - 1000 40 7000
Etylbensen µg/l < 1 < 1 - - - - - - - 150 30 6000
M/P/O-Xylen µg/l < 1 < 1
Summa TEX µg/l < 2 < 2
Alifater >C5-C8 µg/l < 20 < 20 - - - - - - - - 100 3000
Alifater >C8-C10 µg/l < 20 < 20 - - - - - - - - 100 100
Alifater >C10-C12 µg/l < 20 < 20 - - - - - - - - 100 25
Alifater >C5-C12 µg/l < 30 < 30
Alifater >C12-C16 µg/l < 20 < 20 - - - - - - - - 100 -
Alifater >C16-C35 µg/l < 50 < 50 - - - - - - - - 100 -
Alifater >C12-C35 µg/l < 50 < 50
Aromater >C8-C10 µg/l < 10 < 10 - - - - - - - - 70 800
Aromater >C10-C16 µg/l < 10 < 10 - - - - - - - - 10 10000
Aromater >C16-C35 µg/l < 5 < 5 - - - - - - - - 2 25000
Oljetyp < C10 Utgår Utgår
Oljetyp > C10 Utgår Utgår
*SGU, 2013: Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01.
**Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, Rev 2009. ANNEXES Circular on target values and intervention values for soil remediation.
****SPI, 2011: SPI Rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar.

Holländska listan** SPI****SGU Rapport 2013:01*

618 ( 858 )



Bilaga 4
Analysrapporter

Uppdrag: 10318563 Bilaga 4: Analysrapporter

619 ( 858 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-047867-01

EUSELI2-00860893
Í%SQbÂÂef@ÈÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10318563

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157]

Safaa Gad Olausson

Box 574

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2021-03170225Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-03-11

KN&ER

Provet ankom:

JordMatris:

2021-03-16

Utskriftsdatum: 2021-03-19

2021-03-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W01_0,07-0,5

Provtagningsplats: 21W01

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.19Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.20Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.55Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.24Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.22Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.039Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.28Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.073Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.29Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.045Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.52Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.43Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.19Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.37Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.6Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.4Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.9Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.3Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.0024PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.0036PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.0033PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.013Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts2.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts59Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.33Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.8Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.083Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts8.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts240Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-047803-01

EUSELI2-00860893
Í%SQbÂÂeebyÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10318563

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157]

Safaa Gad Olausson

Box 574

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2021-03170226Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-03-11

KN&ER

Provet ankom:

JordMatris:

2021-03-16

Utskriftsdatum: 2021-03-19

2021-03-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W01_1,5-2

Provtagningsplats: 21W01

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts5.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts57Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts35Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.016Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts21Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts78Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Uppdrag: 10318563 Bilaga 4: Analysrapporter
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-047845-01

EUSELI2-00860893
Í%SQbÂÂef(zÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10318563

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157]

Safaa Gad Olausson

Box 574

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2021-03170227Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-03-11

KN&ER

Provet ankom:

JordMatris:

2021-03-16

Utskriftsdatum: 2021-03-19

2021-03-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W02_0_0,6

Provtagningsplats: 21W02

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.27Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.33Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.70Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.35Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.26Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.064Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.063Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.061Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.032Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.62Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.055Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.89Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.73Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.26Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.14Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.2Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.0Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.7Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.7Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Uppdrag: 10318563 Bilaga 4: Analysrapporter
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mg/kg Ts4.4Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts88Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.28Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.18Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts130Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Uppdrag: 10318563 Bilaga 4: Analysrapporter
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10318563

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157]

Safaa Gad Olausson

Box 574

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2021-03170228Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-03-11

KN&ER

Provet ankom:

JordMatris:

2021-03-16

Utskriftsdatum: 2021-03-19

2021-03-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W03_0_0,4

Provtagningsplats: 21W03

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.40Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.46Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.96Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.46Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.32Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.081Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.10Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.096Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.059Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.90Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.15Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.3Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.99Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.31Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.21Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.0Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.7Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.9Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts6.6Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Uppdrag: 10318563 Bilaga 4: Analysrapporter

626 ( 858 )



AR-21-SL-047846-01

Í%SQbÂÂef)ÇÎ

EUSELI2-00860893

mg/kg Ts5.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts91Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.097Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts120Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Uppdrag: 10318563 Bilaga 4: Analysrapporter
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-047805-01

EUSELI2-00860893
Í%SQbÂÂeed$Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10318563

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157]

Safaa Gad Olausson

Box 574

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2021-03170229Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-03-11

KN&ER

Provet ankom:

JordMatris:

2021-03-16

Utskriftsdatum: 2021-03-19

2021-03-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W03_0,4_1

Provtagningsplats: 21W03

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts38Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.8Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts40Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.021Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts21Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Uppdrag: 10318563 Bilaga 4: Analysrapporter
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AR-21-SL-047805-01

Í%SQbÂÂeed$Î

EUSELI2-00860893

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Uppdrag: 10318563 Bilaga 4: Analysrapporter
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-047802-01

EUSELI2-00860893
Í%SQbÂÂee`gÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10318563

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157]

Safaa Gad Olausson

Box 574

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2021-03170230Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-03-11

KN&ER

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2021-03-16

Utskriftsdatum: 2021-03-19

2021-03-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W04_asfalt

Provtagningsplats: 21W04

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015-07

%95.7Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.12Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.12Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.29Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.12Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.12Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.12Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.12Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.12Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.12Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.12Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.17Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.12Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.14Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.32Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.19Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.18Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.75Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.78Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.59Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.1Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Uppdrag: 10318563 Bilaga 4: Analysrapporter
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AR-21-SL-047802-01

Í%SQbÂÂee`gÎ

EUSELI2-00860893

mg/kg Ts1.7Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Uppdrag: 10318563 Bilaga 4: Analysrapporter
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-047847-01

EUSELI2-00860893
Í%SQbÂÂef*%Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10318563

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157]

Safaa Gad Olausson

Box 574

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2021-03170231Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-03-11

KN&ER

Provet ankom:

JordMatris:

2021-03-16

Utskriftsdatum: 2021-03-19

2021-03-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W04_0,05-0,5

Provtagningsplats: 21W04

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.32Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.27Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.48Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.27Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.15Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.053Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.076Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.064Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.41Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.13Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.69Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.50Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.15Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.8Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.7Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.5Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.1Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.6Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Uppdrag: 10318563 Bilaga 4: Analysrapporter

632 ( 858 )



AR-21-SL-047847-01

Í%SQbÂÂef*%Î

EUSELI2-00860893

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts35Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.4Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.9Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Uppdrag: 10318563 Bilaga 4: Analysrapporter
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-047801-01

EUSELI2-00860893
Í%SQbÂÂee_^Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10318563

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157]

Safaa Gad Olausson

Box 574

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2021-03170232Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-03-11

KN&ER

Provet ankom:

JordMatris:

2021-03-16

Utskriftsdatum: 2021-03-19

2021-03-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W05_0,05_0,55

Provtagningsplats: 21W05

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Uppdrag: 10318563 Bilaga 4: Analysrapporter

634 ( 858 )



AR-21-SL-047801-01

Í%SQbÂÂee_^Î

EUSELI2-00860893

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts43Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.1Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.5Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts8.8Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Uppdrag: 10318563 Bilaga 4: Analysrapporter
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-057210-01

EUSELI2-00866127
Í%SQbÂÂg{[*Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10318563 Eslöv

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157]

Safaa Gad Olausson

Box 574

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2021-03310379Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2021-03-30

TL

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-03-30

Utskriftsdatum: 2021-04-06

2021-03-30Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W01 GV

Provtagningsplats: 21W01

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l0.025Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l0.025Krysen a)SPI 201125%

µg/l0.056Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l0.031Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l0.024Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Uppdrag: 10318563 Bilaga 4: Analysrapporter
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µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l0.037Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l0.065Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l0.053Pyren a)SPI 201125%

µg/l0.019Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.00024Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.14Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00010Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0010Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00099Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0023Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00019Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0015Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Sara Gustavsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Uppdrag: 10318563 Bilaga 4: Analysrapporter

637 ( 858 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-057211-01

EUSELI2-00866127
Í%SQbÂÂg{\3Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10318563 Eslöv

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157]

Safaa Gad Olausson

Box 574

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2021-03310380Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2021-03-30

TL

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-03-30

Utskriftsdatum: 2021-04-06

2021-03-30Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W04 GV

Provtagningsplats: 21W04

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Uppdrag: 10318563 Bilaga 4: Analysrapporter
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µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.00023Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.17Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000084Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0013Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0014Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0045Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.000020Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0013Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Sara Gustavsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Uppdrag: 10318563 Bilaga 4: Analysrapporter
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Sammanfattning 

WSP har av Eslövs kommun fått i uppdrag att göra en riskbedömning i samband med upprättande av 

detaljplan för fastigheterna Åkermannen 10 m.fl. i Eslövs kommun. Planområdet inrymmer i dagsläget 

Lilla teatern som är en del av Eslövs kulturskola. Den nya detaljplanen kommer att specificera 

markanvändningen S1 – Kulturskola inom planområdet. Öster om planområdet löper Södra 

stambanan, som är transportled för farligt gods. Kortaste avstånd mellan den planerade tillbyggnaden 

av kulturskolan och farligt gods-leden är cirka 30 meter. Drygt 300 meter nordöst om planområdet, 

inom Kavlis verksamhetsområde, finns en kylanläggning med ammoniak.  

Enligt länsstyrelsen i Skåne län ska riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner 

inom 150 meter från farligt gods-led. Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla Plan- och 

bygglagens (2010:900) krav på lämplig markanvändning med hänsyn till risk, samt länsstyrelsens krav 

på beaktande av riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill farligt gods-led.  

Riskbedömningen indikerar att transportolyckor med giftiga gaser på järnvägen medför att 

individrisknivån inom planområdet inte når acceptabla nivåer. Vidare kan vådautsläpp av ammoniak 

från Kavlis kylanläggning medföra riskpåverkan på planområdet. Ventilationsåtgärder kan markant 

reducera mängden gas som tränger in i byggnader. Notera dock att dessa åtgärder enbart skyddar 

personer som vistas inomhus alternativt personer som skyndsamt kan förväntas inrymma vid händelse 

av en olycka. Givet att planbestämmelsen är S1 – Kulturskola kan människor som vistas inom 

planområdet företrädesvis förväntas befinna sig inomhus. Ventilationsåtgärder bedöms därmed ge en 

god skyddseffekt i det aktuella fallet. Notera dock att åtgärdernas skyddseffekt skulle kunna bli 

begränsad för känsliga verksamheter som är förenande med en relativt hög grad av utomhusvistelse, 

exempelvis förskolor och grundskolor. 

WSP bedömer att följande skyddsåtgärder bör kravställas i detaljplanen med hänsyn till den 

riskpåverkan som järnvägstransporterna på Södra stambanan och Kavlis kylanläggning med 

ammoniak medför på planområdet: 

 WSP rekommenderar generellt att ingen bebyggelse eller ytor som medför stadigvarande 

vistelse bör uppföras inom 30 meter från Södra stambanan sett från spårcentrumlinjen för 

närmsta ytterspår. Komplementbyggnader och ytparkering kan dock tillåtas inom 30 meter från 

järnvägen då dessa typer av markanvändning inte medför stadigvarande vistelse. 

 Alla byggnader inom planområdet där människor vistas stadigvarande ska ha minst en 

utrymningsväg som vetter bort från järnvägen.  

 Friskluftsintag på tillkommande byggnader, som medför stadigvarande vistelse, inom 

planområdet ska placeras högt upp på fasaden på oexponerad sida, dvs. vända bort från 

Södra stambanan och Kavlis kylanläggning.  

 WSP rekommenderar att fasader till byggnader med stadigvarande vistelse som vetter mot och 

ligger inom 30–40 meter från järnvägen utförs i lägst brandteknisk klass EI 30. Glaspartier ska 

utföras i lägst EW 30. 
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 INLEDNING 

WSP har av Eslövs kommun fått i uppdrag att göra en riskbedömning i samband med upprättande av 

detaljplan för fastigheterna Åkermannen 10 m.fl. i Eslövs kommun. Planområdet inrymmer i dagsläget 

Lilla teatern som är en del av Eslövs kulturskola. Det aktuella planförslaget syftar till att samla 

kulturskolans verksamhet till Lilla teatern genom att möjliggöra en tillbyggnad av befintliga lokaler. 

Öster om planområdet löper Södra stambanan, som är transportled för farligt gods. Kortaste avstånd 

mellan den planerade tillbyggnaden av kulturskolan och farligt gods-leden uppgår till 30 meter. 

Planförslaget avser att tillåta markanvändningen S1 – Kulturskola. 

Enligt länsstyrelsen i Skåne län ska riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner 

inom 150 meter från farligt gods-led [1]. Riskbedömningen upprättas som ett underlag för fattande av 

beslut om lämpligheten med planerad markanvändning, med avseende på närhet till farligt gods-led. 

1.1 SYFTE OCH MÅL  

Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla Plan-och bygglagens (2010:900) krav på lämplig 

markanvändning med hänsyn till risk, samt länsstyrelsens krav på beaktande av 

riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill farligt gods-led.  

Målet med riskbedömningen är utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån 

riskpåverkan. I ovanstående ingår att efter behov ge förslag på åtgärder.  

1.2 OMFATTNING 

Riskbedömningen tar huvudsakligt avstamp i nedanstående frågeställningar: 

 Vad kan inträffa? (riskidentifiering) 

 Hur ofta kan det inträffa? (frekvensberäkningar) 

 Vad är konsekvensen av det inträffade? (konsekvensberäkningar) 

 Hur stor är risken? (riskuppskattning) 

 Är risken acceptabel? (riskvärdering) 

 Rekommenderas åtgärder? (riskreduktion) 

Mer djupgående beskrivning av riskhanteringsprocessens olika steg och de metoder som använts i 

riskbedömningen redogörs för i Bilaga A. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

I riskbedömningen belyses risker förknippade med urspårning/ transport av farligt gods på Södra 

stambanan. De risker som har beaktats är plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor) med 

livshotande konsekvenser för tredje man, d.v.s. risker som påverkar personers liv och hälsa. 

Bedömningen beaktar inte påverkan på egendom, miljö eller arbetsmiljö, personskador som följd av 

påkörning eller kollision eller långvarig exponering av buller, luftföroreningar samt elsäkerhet. 

Resultatet av riskbedömningen gäller under angivna förutsättningar. Vid förändring av förutsättningarna 

behöver riskbedömningen uppdateras.  
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1.4 STYRANDE DOKUMENT 

I detta avsnitt redogörs för de dokument som huvudsakligen varit styrande i framtagandet och 

utformningen av riskbedömningen. 

1.4.1 Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen (2010:900) ställer krav på att bebyggelse lokaliseras till för ändamålet lämplig 

plats med syfte att säkerställa en god miljö för brukare och omgivning.  

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till […] människors hälsa och säkerhet, … (PBL 2010:900. 2 kap. 5§)   

Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till […] skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot 
trafikolyckor och andra olyckshändelser, … (PBL 2010:900. 2 kap. 6§) 

1.4.2 Riktlinjer 

Länsstyrelserna i Skånes, Stockholms samt Västra Götalands län gemensamma dokument 

Riskhantering i detaljplaneprocessen [1] anger att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid 

markanvändning inom 150 meter från en transportled för farligt gods. I Figur 1 illustreras lämplig 

markanvändning i anslutning till transportleder för farligt gods. Zonerna har inga fasta gränser, utan 

riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för markanvändningens placering. En och samma 

markanvändning kan därmed tillhöra olika zoner.

 

Figur 1. Zonindelning för riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar lämplig markanvändning i förhållande till transportled för 
farligt gods [1]. 

Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - 

Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods (RIKTSAM) [2]. I RIKTSAM 

föreslås tre vägledningsnivåer för att säkerställa att tillfredsställande och jämförbar säkerhet åstadkoms 

i samhällsplaneringen. Vägledning 1 baseras enbart på skyddsavstånd, och uttrycks som 

minimiavstånd för god planering mellan transportleder och markanvändning, se Figur 2.  
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Vägledning 2 baseras på deterministiska kriterier (hänsyn till konsekvenser som tänkbara scenarier 

medför). Vägledning 3 baseras på probabilistiska kriterier (hänsyn till såväl sannolikhet som 

konsekvens av tänkbara scenarier) avseende individ- och samhällsrisk. Vägledningarna ska tillämpas 

för bebyggelse som planeras inom vägledningsområdet 200 meter från transportleder för farligt gods. 

Figur 2. Föreslagna 
skyddsavstånd i Vägledning 1 [2]. 

I aktuell riskbedömning har Vägledning 3 i RIKTSAM tillämpats. Det vill säga att probabilistiska1 

kriterier tillämpas när lämplig markanvändning och behovet av riskreducerande åtgärder inom 

planområdet utvärderas. Markanvändningen S1 – Kulturskola bör rimligtvis betraktas som en känslig 

verksamhet utifrån definitionerna RITKSAM. 

Enligt RIKTSAM bör en detaljplanering som medger känsliga verksamheter inom 150 meter från en 

transportled för farligt gods kunna bedömas som tolerabel om följande kriterier uppfylls [3]: 

 Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10–7 per år. 

 Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att samhällsrisken2 understiger 10–5 per år där N 

=1 och 10–7 per år där N = 100. 

 Den deterministiska analysen kan påvisa det ”nettotillskott” av oönskade händelser reduceras 

eller elimineras av förhållanden på platsen eller efter åtgärder. 

1.5 UNDERLAGSMATERIAL 

Det underlagsmaterial som ligger till grund för riskbedömningen redovisas löpande i rapporten. 

1.6 INTERNKONTROLL 

Rapporten är utförd av Olov Holmstedt Jönsson (Civilingenjör i Ekosystemteknik och Riskhantering) 

med Katarina Herrström (Brandingenjör & Civilingenjör Riskhantering) som uppdragsansvarig. I 

enlighet med WSP:s miljö- och kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, 

omfattas denna handling av krav på internkontroll. Detta innebär bland annat att en från projektet 

fristående person granskar förutsättningar och resultat i rapporten. Ansvarig för denna granskning har 

varit Emelie Laurin (Brandingenjör & Civilingenjör Riskhantering).  

1.7 REVIDERING 2022-02-04 

Utredningen har reviderats och kompletterats utifrån inkomna synpunkter från länsstyrelsen och 

Räddningstjänsten Syd, se avsnitt 1.8. Reviderade avsnitt i rapporten markeras med ett vertikalt streck 

i vänstermarginalen likt detta stycke. 

 

 

 
1 Hänsyn tas till såväl sannolikhet som konsekvens av tänkbara olycksscenarier 
2 Avser samhällsrisknivån för ett 1 km2 stort område med riskkällan placerad i mitten av området. 

646 ( 858 )



 
 

 
8 | 10318013  • Åkermannen, Eslöv RB DP 

1.8 INKOMNA SYNPUNKTER FRÅN SAMRÅD 

I Tabell 1 och Tabell 2 redovisas de synpunkter kopplad till hälsa och säkerhet som länsstyrelsen 

respektive Räddningstjänsten Syd framförde under samrådsförfarandet samt hur de har hanterats. 

Tabell 1. Inkommen synpunkt från länsstyrelsen efter samrådet [4]. 

Synpunkt Kommentar 

Länsstyrelsen meddelar att det pågår två separata 

tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet i Eslövs 

kommun, där det vid båda anläggningarna 

förekommer kylanläggningar med ammoniak. Vid 

båda har ett utsläpp av ammoniak ett 

konsekvensområde för AEGL-2 (risk för allvarliga eller 

permanenta skador) som innefattar planområdet. O 

Kavli ligger närmst, ca 300 meter öster om 

planområdet. 

(…) 

Länsstyrelsen anser att det inte går att bedöma 

markens lämplighet enligt plan- och bygglagen utifrån 

den riskutredning som bilagts planen då den enbart 

hanterar farligt gods från järnväg. Länsstyrelsen 

menar att det återstår att bedöma risk och ev. 

riskreducerande åtgärder för hela riskbilden från farligt 

gods och verksamheter. 

Riskbedömningen har kompletterats och beaktar nu 

även potentiell riskpåverkan på planområdet från O 

Kavlis kylanläggning med ammoniak. 

Tabell 2. Inkomna synpunkter från Räddningstjänsten Syd 

Synpunkt Kommentar 

I riskutredningen (upprättad av WSP Brand & Risk 

den 2021-08-18) framgår det inom vilka avstånd som 

riskreducerande åtgärder krävs. Räddningstjänsten 

observerar att det endast skiljer 2 m mellan ganska 

milda skyddsåtgärder och mer krävande sådana, 

vilket räddningstjänsten bedömer som orimligt utan 

ytterligare beskrivning och motivering. WSP och 

kommunen behöver diskutera rimligheten i att endast 

2 m ger så olika åtgärdskrav. Kommunens bedömning 

och ställningstagande om skyddsåtgärderna bör 

tydligt framgå i planbeskrivningen eftersom det är 

kommunen som är beslutsfattare. 

Urspårningar bedöms generellt ha ett 

konsekvensområde (med avseende på mekaniska 

skador) på maximalt cirka 30 meter från spårmitt. 

Detta medför att mark som ligger inom 30 meter från 

spårmitt, utifrån den beräkningsmodell som används, 

tenderar att få signifikant högre individrisknivå i 

jämförelse med mark som ligger bortom 30 meter. Ett 

reducerat skyddsavstånd medför även att påverkan 

från eventuella pölbränder ökar i form av en högre 

infallande strålningsnivå.  

Skillnaden i rekommenderade skyddsåtgärder beror 

således på att individrisknivån minskar betydligt 

bortom 30 meter från järnvägen. Notera att 

skyddsavståndet mellan tillbyggnaden och spårmitt i 

det reviderade planförslaget uppgår till minst 30 

meter. 

I avsnitt C.1 presenteras ett mer utvecklat 

resonemang kring hur risken för mekanik påverkan 

skiljer sig åt mellan olika beräkningsmodeller. 

Varken i planbeskrivningen eller på plankartan 

framgår det vilket avstånd från närmaste järnvägsspår 

som byggnaden kommer att uppföras på, det är därför 

svårt att ta ställning till om de planbestämmelser som 

föreslås verkligen stämmer med det riskutredningen 

föreslår. I planbeskrivningen och på plankartan 

Enligt det reviderade planförslaget kommer 

skyddsavståndet mellan den planerade tillbyggnaden 

av kulturskolan och närmsta spårmitt uppgå till minst 

30 meter. Riskbedömningen har uppdaterats utifrån 

denna förutsättning. 
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behöver det framgå tydligt vilka förutsättningar som 

gäller för de föreslagna planbestämmelserna. 

I riskutredningen anges skyddsnivå i % för personer 

inomhus. Detta behöver förklaras och motiveras 

tydligare.  

Vid uppskattningen av samhällsrisknivån för 

planområdet ansätts skyddsfaktorer vid 

inomhusvistelse. Dessa skyddsfaktorer har i sin tur 

varierats beroende på vilket typ av skadeeffekt farligt 

gods-olyckan medför (värmestrålning, toxisk gas, 

stötvåg i luft). Skyddsfaktorerna representerar ett 

antagande om att människor som befinner sig 

inomhus när olyckan inträffar löper en lägre risk att 

omkomma i förhållande till oskyddade personer som 

befinner sig utomhus. Dvs. byggnaden utgör en fysisk 

barriär som helt eller delvis antas skydda personerna 

inuti från de livshotande skadeeffekterna.      

En skyddsgrad på exempelvis 60 % innebär att 

individerna som befinner sig inom konsekvensområdet 

och inomhus antas ha en 60 % mindre sannolikhet att 

omkomma till följd av olyckan jämfört med individer 

som vistas utomhus inom samma konsekvensområde. 

I Bilaga D ges mer ingående motiveringar av ansatta 

skyddsgrader vid inomhusvistelse. 
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 OMRÅDESBESKRIVNING 

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av planområdet med omgivning med syfte att överskådligt 

tydliggöra de förutsättningar och konfliktpunkter som utgör grund för bedömningen. 

2.1 OMGIVNING 

Planområdet är belägget i de centrala delarna av Eslöv i direkt anslutning till Medborgarhuset. I Figur 3 

syns planområdets placering i förhållande till övriga delar av tätorten. Planområdet avgränsas i östlig 

riktning av Södra stambanan och i västlig riktning av Södergatan. Strax norr om planområdet ligger 

Medborgarhuset i Eslöv och söder om planområdet finns ett antal friliggande bostadshus.  

 

Figur 3. Planområdets placering i förhållande till övriga delar av tätorten (kartbild från eniro.se) 

2.2 PLANOMRÅDET 

Eslövs kulturskola bedriver i dagsläget verksamhet på tre olika platser i centrala Eslöv; Lilla teatern, en 

lokal på Östergatan samt på Ekenässkolan [5]. Verksamheten riktar sig till barn i åldrarna 3 till 18 år. 

Det aktuella planförslaget syftar till att samla kulturskolans verksamhet till Lilla teatern genom att 

möjliggöra en tillbyggnad av befintliga lokaler, se Figur 4 och Figur 5 [5] [6]. Detaljplanen omfattar 

fastigheterna Åkermannen 10 och 11 samt en del av Åkermannen 14. Planområdets yta uppgår till 

cirka 1 200 m2 varav hälften av ytan upptas av byggnaden som inrymmer Lilla teatern.  
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Maximalt 100 personer förväntas vistas inom kulturskolans lokaler på Södergatan efter att den 

planerade tillbyggnaden är genomförd [7]. Kortaste avstånd mellan fasaden på tillbyggnaden och 

spårcentrumlinjen för närmsta järnvägsspår uppgår till drygt 30 meter. 

 

Figur 4. Lilla teatern och Medborgarhuset sett från Södergatan. 

 

Figur 5. Skiss till situationsplan för kulturskolan (2022-01-04) [6]. 
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2.3 SÖDRA STAMBANAN 

Södra stambanan är en elektrifierad dubbelspårig järnväg som sträcker sig från Malmö C i söder till 

Katrineholm i norr. Strax innan Eslövs järnvägsstation och bangård, i höjd med aktuellt planområde, 

delar järnvägen upp sig i flera spår, se Figur 6. En relativt stor andel av godstågen (drygt 30 %) blir 

omkörda i Eslöv och växlas då in på spår 2 (norrgående) eller spår 5 (södergående) [8]. Godståg som 

kan passera Eslöv utan att behöva lämna fri väg åt ett bakomliggande persontåg använder spår 3 

(södergående) och spår 4 (norrgående) [8]. Persontågen nyttjar spår 1–5.  

 

Figur 6. Järnvägens uppdelning i höjd med aktuellt planområde. 

I Tabell 3 redovisas det prognostiserade trafikflödet på Södra stambanan delsträckan Lund C – Höör C 

enligt Trafikverkets basprognos för horisontår 2040.  

Tabell 3. Antal person- och godståg per årsmedeldygn på aktuell delsträcka av Södra stambanan enligt Trafikverkets 
basprognos för år 2040 [9]. 

Södra stambanan (Lund C – Höör C) År 2040 

Antal persontåg per årsmedeldygn 156 

Antal godståg per årsmedeldygn 38 

2.4 KAVLI  

Kavlis verksamhet i Eslöv är belägen inom fastigheten Örnen 22 och tillverkar livsmedelsprodukter i 

form av bland annat vinäger och senap. År 2012 installerade bolaget en kylanläggning med ammoniak 

för att kunna levererar processkyla till sin tillverkningsprocess. I Figur 7 redovisas kylanläggningens 

placering i förhållande till det aktuella planområdet. Kortaste avståndet mellan planområdet och 

kylanläggningen uppgår till drygt 300 meter. Som underlag till en pågående ansökan om miljötillstånd 

har Tyréns på uppdrag av Kavli upprättat en riskutredning för den aktuella kylanläggningen [10].  
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I riskutredningen studeras spridningen av gasformig ammoniak mot omgivningen vid händelse 

vådautsläpp av ammoniak från kylanläggningen.   

 

Figur 7. Kylanläggningens placering i förhållande till planområdet. 

2.5 BEFOLKNING OCH PERSONTÄTHET 

Befolkningstätheten i Eslövs tätort uppgick år 2019 till drygt 2 100 invånare per km2. Den generella 

befolkningstätheten i tätorten antas vara representativ för den kvadratkilometern, med Södra 

stambanan placerade i mitten, som inrymmer planområdet Åkermannen.  
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 RISKIDENTIFIERING 

I detta kapitel redovisas riskidentifieringen.  

3.1 IDENTIFIERING OCH BESKRIVNING AV RISKKÄLLOR 

Att bedöma möjlig påverkan på omgivningen innebär, enligt avgränsningarna för denna riskbedömning, 

att identifiera de risker som är förknippade med järnvägsanläggningen samt Kavlis kylanläggning med 

ammoniak. Följande olycksrisker för planområdet har identifierats kopplade till järnvägstransporterna 

på Södra stambanan samt hantering av ammoniak inom Kavlis verksamhet:  

- Mekanisk påverkan i samband med urspårning. 

- Olycka vid transport av farligt gods på järnväg. 

- Utsläpp av ammoniak från kylanläggning. 

3.2 MEKANISK PÅVERKAN I SAMBAND MED URSPÅRNING 

Den dominerande risken (med avseende på sannolikhet) i anslutning till järnväg är urspårning. 

Konsekvenserna till följd av urspårning kan omfatta att människor förolyckas, antingen utomhus eller i 

intilliggande byggnader som påverkas av händelsen. Dock är den vanligaste konsekvensen av en 

urspårning materiella skador på järnvägsanläggningen och/eller på tåg. Risken för mekanisk påverkan 

på människor eller byggnader är oberoende av om det rör sig om persontåg eller godståg.  

Det finns ett antal kända orsaker som var för sig eller tillsammans kan resultera i en urspårning, såsom 

växelpassager, kraftiga inbromsningar, spårlägesfel, solkurvor och sabotage. Alla urspårningar leder 

inte till negativa konsekvenser för omgivningen. Konsekvenserna av en urspårning är direkt beroende 

av hur långt ifrån spåret som tåget hamnar. Urspårningar bedöms generellt ha ett konsekvensområde 

(med avseende på mekaniska skador) på maximalt cirka 30 meter från spåret, vilket är det avstånd 

som urspårade vagnar i de flesta fall hamnar inom [11]. 

 

Figur 8. Urspårningsolycka på järnväg 
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3.3 TRANSPORTER AV FARLIGT GODS PÅ SÖDRA STAMBANAN 

3.3.1 Omfattning och fördelning 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för farliga ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de 

kan skada människor, miljö och egendom om de inte hanteras rätt under transport. Transport av farligt 

gods omfattas av regelsamlingar [12] [13] som har tagits fram i internationell samverkan. Farligt gods 

på järnväg delas in i nio olika klasser enligt det så kallade RID-systemet, som baseras på den 

dominerande risken som finns med att transportera ett visst ämne eller produkt.  

I Bilaga B.2 redovisas klassindelningen av farligt gods och en beskrivning av vilka konsekvenser som 

kan uppstå vid olycka. Utifrån bedömning av vilka konsekvenser som kan uppstå vid olycka med farligt 

gods bedöms följande farligt gods-kategorier vara relevanta för den fortsatta riskbedömningen; klass 1, 

2.1, 2.3, 3 och 5. Övriga klasser transporteras i begränsad mängd, eller bedöms inte ge signifikanta 

konsekvenser förutom i olycksfordonets omedelbara närhet. 

I enlighet med en tidigare genomförd riskbedömning för aktuell delsträcka av Södra stambanan antas 

7,6 % av de framförda godsvagnarna på sträckan transportera någon form av farligt gods [14]. I Tabell 

4 redovisas fördelningen mellan de transporterade farligt gods-klasserna på järnvägen baserat på den 

tidigare genomförda riskbedömningen [14]. Statistiken indikerar att andelen transporter av giftiga gaser 

(RID-klass 2.3) på den aktuella delsträckan av Södra stambanan är signifikant högre än 

riksgenomsnittet 2013–2017 (12,4 % kontra 5,2 % [15]).      

Tabell 4. Fördelning mellan transporterade farligt gods-klasser på aktuell delsträcka av Södra stambanan [14]. 

RID-S-klass Andel 

1. Explosiva ämnen och föremål 0,13 % 

2.1 Brännbara gaser 2,1 % 

2.3 Giftiga gaser 12,4 % 

3. Brandfarliga vätskor 15,6 % 

5. Oxiderade ämnen och organiska peroxider 20,6 % 

Övriga klasser 49,2 % 

Totalt 100 % 

3.3.2 Sammanställning av olycksscenarier 

Baserat på de farligt gods-klasser som utreds vidare, har ett antal dimensionerande olycksscenarier 

med potentiellt dödlig konsekvens sammanställts i Tabell 5. 

Tabell 5. Övergripande sammanställning över dimensionerande olycksscenarier baserat på rådande förutsättningar. 

Explosiva 
ämnen 

Brandfarlig gas Giftig gas Brandfarlig vätska Oxiderande ämnen 

Klass 1 Klass 2.1 Klass 2.3 Klass 3 Klass 5.1 

Liten explosion BLEVE Litet läckage Liten pölbrand Explosion 

Medelstor 
explosion 

Gasmolns-
explosion 

Medelstort 
läckage 

Medelstor pölbrand Brand 

Stor explosion Liten jetflamma Stort läckage Stor pölbrand  

 Mellan jetflamma    

 Stor jetflamma    
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3.4 VÅDAUTSLÄPP AV AMMONIAK FRÅN KYLANLÄGGNING 

3.4.1 Utsläppsscenarier 

I koncentrerad lösning är ammoniak starkt frätande. Ammoniakgas orsakar kraftig irritation på ögon 

och slemhinnor. Vid inandning av gasformig ammoniak i hög koncentration föreligger risk för 

andningsbesvär och lungskador [16]. Utsläpp av ammoniak till vattendrag och mark leder till försurning 

och övergödning vilket kan skada både djur- och växtlivet. Ammoniak är förnimbar redan vid 5 ppm och 

har en stark och stickande lukt [16]. 

Vid händelse av ett vådautsläpp från kylanläggningen riskerar gasformig ammoniak att spridas utanför 

Kavlis verksamhetsområde och orsaka skador på människor i omgivningen. I den riskutredning som 

har upprättats för kylanläggningen har konsekvenserna för omgivningen vid följande två 

utsläppsscenarier studerats vid olika vind- och väderförhållanden [10]: 

- Scenario 1: Brott på rörledning mellan vätskeavskiljare och lagringstank. Vätskeformig 

ammoniak läcker ut på gårdsplanen och bildar en pöl vilken i sin tur snabbt avdunstar och 

sprids mot omgivningen.  

- Scenario 2: Utsläpp av gasformig eller vätskeformig ammoniak från processutrustningen inuti 

maskinrummet i samband med att nödventilationen i utrymmet felfungerar och ej stänger vid 

högnivålarm3.     

3.4.2 Gränsvärden för exponering 

I riskutredningen avseende kylanläggning används företrädesvis AEGL-nivåer (Acute Exposure 

Guideline Levels) för att värdera potentiell omgivningspåverkan vid större vådautsläpp av ammoniak 

från anläggningen [10]. AEGL-systemet består av riktvärden i tre nivåer som är framtagna för att ta 

hänsyn till känsligare delar av populationen, t.ex. äldre, sjuka eller överkänsliga personer, se Tabell 6.  

- AEGL-1 är den luftburna koncentration av en substans över vilken det antas att den generella 

populationen, inklusive känsliga individer, kan uppleva märkbart obehag, irritation eller andra 

effekter utan märkbara symptom. Dock är dessa effekter övergående och går tillbaka när 

exponeringen upphör. 

- AEGL-2 är den luftburna koncentration av en substans över vilken det antas att den generella 

populationen, inklusive känsliga individer, kan uppleva irreversibla eller andra allvarliga, 

långvariga negativa hälsoeffekter eller en påverkan på förmågan att söka skydd. 

- AEGL-3 är den luftburna koncentration av en substans över vilken det antas att den generella 

populationen, inklusive känsliga individer, kan uppleva livshotande hälsoeffekter eller 

omkomma  

Notera att AEGL-systemet inte bör används vid uppskattningar av skadeutfall eftersom andelen 

skadade inom respektive nivå inte är tydligt. Riskområden med hänsyn till AEGL-gränsvärden kan dock 

utgöra ett underlag till verksamhetens beredskapsplanering och räddningstjänstens insatsplanering. 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) rekommenderar att probitfunktionerna från RIVM ska användas 

för att beräkna skadeutfall när det föreligger risk för dödlig exponering efter ett kemikalieutsläpp för en 

genomsnittlig befolkning [17]. Skadeutfallet beräknat med probitfunktionen kan sedan användas för att 

ta fram riskmåtten individ- och samhällsrisknivå vilket möjliggör värdering mot DNV:s 

acceptanskriterier.   

LCXX är den ämneskoncentration där en given andel (XX %) personer i en population förväntas 

omkomma till följd av exponering under en given tidsram. Värdet används generellt vid riskbedömning 

 
3 Maskinrummet är försett med ett gaslarm som är sammankopplat med nödventilationen. Om gaslarmet utlöser och 

koncentrationen av ammoniak i maskinrummet är relativt låg (<1 000 ppm) kommer nödventilationen aktiverats och vädra ut 
utsläppet. Vid ett högnivålarm (≥ 1 000 ppm) i maskinrummet ska däremot nödventilationen inte aktiveras i syfte att begränsa 
spridningen. 
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för att möjliggöra för riskvärdering med vedertagna metoder. LC0,1-koncentrationen (0,1 %) för 

ammoniak vid 60 minuters exponering uppgår exempelvis till 1 750 ppm enligt den probitfunktion som 

RIVM har tagit fram [18]. Det vill säga 0,1 % av den exponerande populationen kan förväntas 

omkomma vid luftburen exponering för 1 750 ppm ammoniak under 60 minuter. Notera att LC0,1-

koncentrationen under 60 minuter enligt RIVM motsvarar en drygt 1,6 gånger större dos än AEGL-3 

gränsvärdet under 60 minuters exponering av ammoniak.  

Tabell 6. AEGL-gränsvärden (ppm) för ammoniak beroende på exponeringstiden [16].  

Exponeringstid 10 min 30 min 60 min 4 h 8 h 

AEGL-1 30 30 30 30 30 

AEGL-2 220 220 160 110 110 

AEGL-3 2 700 1 600 1 100 550 390 

 

Tabell 7. LCXX-koncentration för ammoniak vid 60 minuters exponering beräknat med probitfunktionen som föreslås av RIVM 
[18]. 

Probitfunktion: RIVM – Ammoniak Koncentration 

LC50 (60 minuter) 8 179 ppm 

LC10 (60 minuter) 4 313 ppm 

LC01 (60 minuter) 2 551 ppm 

 

 

  

656 ( 858 )



 
 

 
18 | 10318013  • Åkermannen, Eslöv RB DP 

 RISKUPPSKATTNING OCH RISKVÄRDERING 

I detta kapitel redovisas individrisknivån och samhällsrisknivån för området med avseende på 

identifierade olycksscenarier förknippade med järnvägstransporterna på Södra stambanan. Vidare 

studeras vilken riskpåverkan på planområdet Kavlis kylanläggning med ammoniak medför baserat på 

de spridningssimuleringar som har genomförts i den tidigare riskutredningen [10]. 

I Sverige finns inget nationellt beslut om vilket tillvägagångssätt eller vilka kriterier som ska tillämpas 

vid riskvärdering inom planprocessen. Praxis vid riskvärderingen är att använda Det Norske Veritas 

förslag på kriterier för individ- och samhällsrisk [19]. Risker kan kategoriskt delas upp i;  

 oacceptabla 

 acceptabla med åtgärder och  

 acceptabla 

Risker som klassificeras som oacceptabla värderas som oacceptabelt höga och tolereras ej. Dessa 

risker kan vara möjliga att reducera genom att åtgärder vidtas.  

De risker som bedöms vara acceptabla med åtgärder behandlas enligt ALARP-principen (As Low As 

Reasonably Practicable). Risker som ligger i den övre delen, nära gränsen för oacceptabla risker, 

accepteras endast om nyttan med verksamheten anses mycket stor, och det är praktiskt omöjligt att 

vidta riskreducerande åtgärder. I den nedre delen av området bör inte lika hårda krav ställas på 

riskreduktion, men möjliga åtgärder till riskreduktion ska beaktas. Ett kvantitativt mått på vad som är 

rimliga åtgärder kan erhållas genom kostnads-nyttoanalys.  

De risker som kategoriseras som låga kan värderas som acceptabla. Dock ska möjligheter för 

ytterligare riskreduktion undersökas där åtgärder, som med hänsyn till kostnad kan anses rimliga att 

genomföra, ska genomföras. 

I Tabell 8 redogörs för DNV:s uppställda kriterier för värdering av individ- och samhällsrisk enligt ovan 

nämnd kategorisering. Kriterier återfinns i riskvärderingen för bedömning av huruvida risknivån år 

acceptabel eller ej. Gränserna markeras med streckade linjer enligt Figur 9. I aktuell riskbedömning 

används DNV:s föreslagna kriterier i kombination med länsstyrelsens riktlinje (RIKTSAM), se avsnitt 

1.4.2, för att värdera riskerna och möjlig markanvändning inom planområdet. 

Tabell 8. Förslag till kriterier för värdering av individ och samhällsrisk enligt DNV. 

Riskmått Acceptabel risk  ALARP Oacceptabel risk 

Individrisk < 10-7 10-7 till 10-5 > 10-5 

Samhällsrisk < 10-6 10-6 till 10-4 > 10-4 

 

Figur 9. Föreslagna kriterier på individrisk samt samhällsrisk enligt DNV [19]. 
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Som jämförelse illustreras i Figur 10 ett antal olycksrisker i samhället  

 

Figur 10. Storleksordning på allmänna olycksrisker i förhållande till ALARP-området [20].  

Individrisk – Sannolikheten att en individ som kontinuerligt vistas på en specifik plats omkommer. 

Individrisken är platsspecifik och oberoende av hur många personer som vistas inom det givna 

området. Syftet med riskmåttet är att kvantifiera risken på individnivå för att säkerställa att enskilda 

individer inte utsätts för oacceptabel risk. 

Individrisk redovisas ofta med en individriskprofil (t.v. i Figur 9) som beskriver frekvensen att omkomma 

som en funktion av avståndet till en riskkälla. Kan även redovisas som konturer på karta. 

Samhällsrisk – Beaktar hur stor konsekvensen kan bli med avseende på antalet personer som 

påverkas vid olika scenarier där hänsyn tas till befolkningstätheten inom det aktuella området. Hänsyn 

tas även till eventuella tidsvariationer, som t.ex. att persontätheten i området kan vara hög under en 

begränsad tid på dygnet eller året och låg under andra tider. 

Samhällsrisken redovisas ofta med en F/N-kurva (t.h. i Figur 9) som visar den ackumulerade 

frekvensen för N eller fler omkomna till följd av de antagna olycksscenarierna. 

Det är nödvändigt att använda sig av båda riskmåtten, individrisk och samhällsrisk, vid uppskattning av 

risknivån i ett område så att risknivån för den enskilde individen tas i beaktande samtidigt som hänsyn 

tas till hur stora konsekvenserna kan bli med avseende på antalet personer som samtidigt påverkas. 

Med hjälp av Banverkets (nuvarande Trafikverket) rapport [21] beräknas frekvensen för att en 

järnvägsolycka, med eller utan farligt gods, inträffar på den aktuella sträckningen. För beräkning av 

frekvenser/sannolikheter för respektive skadescenario används händelseträdsanalys. 

Frekvensberäkningarna redovisas i Bilaga B.  

Konsekvenserna av olika skadescenarier uppskattas utifrån litteraturstudier, datorsimuleringar och 

handberäkningar. Konsekvensuppskattningar redovisas mer omfattande i Bilaga C. 
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4.1 INDIVIDRISKNIVÅ MED AVSEENDE PÅ SÖDRA STAMBANAN 

I Figur 11 illustreras den uppskattade individrisknivån längs Södra stambanan. De vågräta linjerna 

markerar övre och undre gräns för ALARP-området. Ur figuren kan utläsas att individrisknivån är 

oacceptabelt hög inom 25 meter från järnvägen sett från spårcentrumlinjen på närmsta ytterspår. 

Mellan 25 och 30 meter ligger individrisknivån inom den övre halvan av ALARP-området. Bortom 30 

meter från järnvägen minskar individrisknivån markant och ligger inom den nedre halvan av ALARP-

området, dvs. understiger 10–6 per år. Vidare indikerar beräkningen att individrisknivån inom 

vägledningens (RIKTSAM) tillämpningsområde, dvs. upp till 200 meter från järnvägen, inte når 

acceptabla nivåer i det aktuella fallet. Det är framförallt bidraget från farligt gods-olyckor med RID-klass 

2.1 (giftig gas) som medför att individrisknivån inte når acceptabla nivåer inom vägledningens 

tillämpningsområde, se Figur 12. Notera dock att den redovisade risknivå avser utomhusvistelse och 

tar inte hänsyn till eventuella skyddseffekter som inomhusvistelse kan medföra. 

 

Figur 11. Individrisknivå med avseende på järnvägstransporterna på Södra stambanan. 
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Figur 12. Bidraget till individrisknivån för olika typer av farligt gods-olyckor med avseende på avståndet från järnvägen. 

Eftersom individrisknivån inom planområdet överstiger 10–7 per år bör detaljplanen inte, utan krav på 

särskilda skyddsåtgärder, medge känsliga verksamheter inom planområdet, se avsnitt 1.4.2. Med 

känsliga verksamheter avses verksamheter som medför särskilt hög personbelastning alternativt 

vistelse av särskilt känsliga individer. Exempelvis flerbostadshus, hotell, vårdinrättningar, skolor och 

idrottsanläggningar (med betydande åskådarplats). I kapitel 5 redogörs för vilka riskreducerande 

åtgärder som bedöms skäliga att införa i detaljplanen med hänsyn till riskpåverkan från farligt gods-

transporterna på Södra stambanan. 
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4.2 SAMHÄLLSRISKNIVÅ MED AVSEENDE PÅ SÖDRA STAMBANAN 

I detta avsnitt redovisas hur beräkningarna av samhällsrisken har genomförts. Vidare redovisas vilka 

skyddsfaktorer avseende inomhusvistelse som har antagits vid beräkningarna av samhällsrisknivån. I 

Figur 13 redovisas den modell för uppskattning av samhällsrisken för planområdet och omnejd som har 

använts i aktuell riskbedömning. I Tabell 9 redovisas persontätheten inom respektive zon i 

beräkningsmodellen. 

Tabell 9. Ansatt persontäthet inom respektive zon i beräkningsmodellen. 

Zonindelning Bredd Persontäthet [inv. per km2] 

Befolkningsfri yta 40 meter N/A 

Zon 1 100 meter 2 100 

Zon 2 360 meter 2 100 

 

 

Figur 13. Modell för beräkning av samhällsrisknivån med avseende på järnvägstransporterna på Södra stambanan. 

Närmst Södra stambanan antas en bebyggelse- samt befolkningsfri yta. Grundantagandet är i övrigt att 

personer uppehåller sig jämnt utspridda över respektive zon samt att en större andel av dessa 

personer vistas inomhus när olyckan inträffar enligt värdena i Tabell 10. Vid beräkningarna av 

samhällsrisken antas inomhusvistelse vid vissa olycksscenarier medföra en signifikant lägre risk att 

omkomma.  
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De ansatta skyddsgraderna som redovisas i Tabell 7 bygger på erfarenhetsmässiga bedömningar, 

tidigare riskbedömningar inom samhällsplanering [22] och internationella vägledningar så som CPR 

18E [23]. I Bilaga D redovisas mer ingående motiveringar av ansatta skyddsgrader vid 

inomhusvistelse.  

Tabell 10. Andel personer som befinner sig inomhus respektive utomhus vid olika tidpunkter på dygnet enligt riktvärden från 
RIKTSAM [2].  

Tid på dygnet Andel inomhus Andel utomhus 

Dagtid (kl. 07-19) 90 % 10 % 

Nattetid (kl. 19-07) 99 % 1 % 

 

Tabell 11. Ansatta skyddsgrader vid inomhusvistelse när samhällsrisken för planområdet med omnejd beräknas. En skyddsgrad 
på exempelvis 60 % innebär att individerna som befinner sig inom konsekvensområdet och inomhus antas ha en 60 % mindre 
sannolikhet att omkomma till följd av olyckan jämfört med individer som vistas utomhus inom samma konsekvensområde. 

Olycksscenario Zon 1 (skyddsgrad vid 

inomhusvistelse) 

Zon 2 (skyddsgrad vid 

inomhusvistelse) 

Stora explosionslaster (~25 000 kg) 0 % 50 % 

Mindre explosionslaster (~150 kg) 50 % 100 % 

Utsläpp av brandfarliga gaser 

(jetflammor, gasmoln) 

75 % 75 % 

Utsläpp av brandfarliga gaser (BLEVE) 90 % 90 % 

Utsläpp av giftiga gaser 50 % 95 % 

Utsläpp av brandfarliga vätskor 95 % 95 % 

I Figur 14 redovisas den uppskattade samhällsrisknivån för planområdet och omnejd. Beräkningen 

indikerar att samhällsrisknivån för det betraktade området ligger inom den nedre halvan av ALARP-

området vid utvärdering mot DNV:s kriterier. Vidare indikerar beräkningen av samhällsrisknivån 

understiger kriteriet i RIKTSAM avseende känslig verksamhet, se avsnitt 1.4.2.   

 

Figur 14. Samhällsrisknivån med avseende på järnvägstransporterna på Södra stambanan. 
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4.3 UTSLÄPP AV AMMONIAK FRÅN KYLANLÄGGNING 

I detta avsnitt värderas vilken riskpåverkan på planområdet hanteringen av ammoniak inom Kavlis 

anläggning medför.   

Scenario 1 – Brott på rörledning mellan vätskeavskiljare och lagringstank 

Simuleringarna indikerar att koncentrationen av ammoniak i marknivå kan överskrida AEGL-2 (220 

ppm) gränsvärdet inom planområdet både vid normal och ogynnsam väderlek [10]. Notera dock att 

AEGL-gränsvärdet avser en dos och inte en momentan koncentration. Skadeeffekten kan således först 

observeras om individen kontinuerligt exponeras för koncentrationen under ett angivet tidsintervall, i 

detta fall 10 minuter. Enligt den tidigare riskutredningen förväntas exponeringstiden för utsläppet 

understiga 10 minuter varvid sannolikheten för att allvarliga personskador ska uppstå minskar [10]. 

Notera även att utsläppet enbart riskerar att påverka aktuellt planområde om östlig eller nordöstlig 

vindriktning råder vid olyckstillfället.   

Scenario 2 – Utsläpp från processutrustning i maskinrum 

Spridningssimuleringen indikerar att gränsvärdet för AEGL-2 (220 ppm, 10 min) kan överskridas inom 

planområdet om utsläppet inträffar i samband med ogynnsam väderlek [10]. Om utsläppet inträffar i 

samband med normal väderlek minskar konsekvensområdet betydligt och omfattar då inte längre det 

aktuella planområdet. Precis som för scenario 1 förväntas exponeringstiden för utsläppet understiga 10 

minuter vilket reducerar risken för allvarliga personskador. Vidare måste vindriktningen vid 

olyckstillfället ligga mot planområdet för att en påverkan ska ske.      

Samlad bedömning: 

Sammantaget bedöms riskbidraget från kylanläggningen inte medför någon signifikant påverkan på de 

tidigare beräknade individ- och samhällsrisknivåerna för planområdet och omnejd (se Figur 11 

respektive Figur 14). Notera att riskmåtten individ- och samhällsrisk specifikt avser dödsrisker och inte 

personskador. Vidare bedöms åtgärder som reducerar konsekvenserna till följd av farligt gods-olycka 

med giftiga gaser på järnvägen även ge en skyddseffekt gentemot ammoniakutsläpp från Kavlis 

kylanläggning.        
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 RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER 

Om risknivån bedöms som ej acceptabel ska riskreducerande åtgärder identifieras och föreslås. 

Exempel på vanligt förekommande riskreducerande åtgärder anges i Boverkets och Räddningsverkets 

(nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rapport Säkerhetshöjande åtgärder i 

detaljplaner [24], vilken är lämplig att använda som utgångspunkt. Åtgärder redovisas som kan 

eliminera eller begränsa effekterna av de identifierade scenarier som bedöms ge störst bidrag till 

risknivån utifrån de lokala förutsättningarna. För att rangordna och värdera åtgärders effekt kan med 

fördel kostnads-effekt- eller kostnads-nyttoanalys användas. Riskbilden efter de valda åtgärdernas 

genomförande bör verifieras. 

Åtgärderna kan antingen vara sannolikhetsreducerande eller konsekvensbegränsande. I samband med 

fysisk planering är det utifrån Plan- och bygglagen svårt att reglera sannolikhetsreducerande åtgärder, 

eftersom riskkällorna och åtgärderna i regel är lokaliserade utanför området, eller regleras med andra 

lagstiftningar. De åtgärder som föreslås kommer därför i första hand vara av konsekvensbegränsande 

art. Åtgärdernas lämplighet och riskreducerande effekt baserar sig i huvudsak på bedömningar gjorda i 

Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner [24]. De åtgärder som bedöms lämpliga att genomföra givet 

projektets förutsättningar och beräknade risknivåer presenteras och diskuteras nedan. 

Observera att avsnittet utgör ett diskussions- och beslutsunderlag för vidare planering och således inte 

har formulerats som konkreta planbestämmelser.  

5.1 REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER 

Samtliga åtgärder är inte lämpliga att reglera i en detaljplan, utan beaktas först i senare skede. Där 

inget annat nämns nedan, anses åtgärderna, enligt Boverkets skrift, vara lämpliga att reglera i 

detaljplan. 

5.1.1 Skyddsavstånd 

Åtgärden innebär att skyddsvärt objekt inte får placeras inom ett visst avstånd från en riskkälla. Inom 

ett skyddsavstånd kan mindre störningskänsliga verksamheter finnas, liksom skyddsanordningar, t.ex. 

vall och plank. Skyddsavstånd som riskreducerande åtgärd har hög tillförlitlighet och fungerar 

oberoende av andra åtgärder. Åtgärden är mest effektiv på korta avstånd, och effektiviteten avtar med 

avståndet.  

WSP rekommenderar generellt att ingen bebyggelse eller ytor som medför stadigvarande vistelse bör 

uppföras inom 30 meter från Södra stambanan sett från spårcentrumlinjen för närmsta ytterspår. 

Komplementbyggnader och ytparkering kan dock tillåtas inom 30 meter från järnvägen då dessa typer 

av markanvändning inte medför stadigvarande vistelse. Detta är i linje med Trafikverkets nuvarande 

riktlinjer för samhällsplanering i anslutning till järnvägar vilka tillåter uppförandet av bland annat 

komplementbyggnader inom 30 meter från närmsta spårmitt:    

”Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, (räknat från 

spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske 

en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är 

störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, garage och förråd, 

kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att underhålla 

järnvägsanläggningen och bebyggelsen. [25] 
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5.1.2 Disposition av byggnad 

Åtgärden innebär disposition av lokaler i en byggnad för att uppnå ett skydd mot olyckor.  

WSP rekommenderar att alla byggnader inom planområdet där människor vistas stadigvarande ska ha 

minst en utrymningsväg som vetter bort från järnvägen.  

5.1.3 Placering av friskluftsintag 

Åtgärden innebär att friskluftsintag placeras högt på oexponerad sida, vanligen bort från riskkällan. 

Syftet med åtgärden är att minska den mängd gas som kommer in i byggnaden via 

ventilationssystemet. Åtgärden minskar konsekvensen för personer som vistas inomhus vid utsläpp av 

brandgaser och andra giftiga gaser. Åtgärdens effekt minskar om det finns andra öppningar i fasad, 

som fönster och dörrar. Åtgärden kan vara lämplig att reglera i detaljplan om den är projektanpassad. 

WSP rekommenderar att friskluftsintag på tillkommande byggnader, som medför stadigvarande 

vistelse, inom planområdet placeras högt upp på fasaden på oexponerad sida, dvs. vända bort från 

Södra stambanan. Åtgärden bedöms även ge en hög skyddseffekt vid händelse av ett vådautsläpp av 

ammoniak från Kavlis kylanläggning.  

Notera dock att åtgärden enbart skyddar personer som vistas inomhus alternativt personer som 

skyndsamt kan förväntas inrymma vid händelse av en olycka. Givet att planbestämmelsen är S1 – 

Kulturskola kan människor inom planområdet företrädesvis förväntas vistas inomhus. 

Ventilationsåtgärder bedöms därmed ge en god skyddseffekt i det aktuella fallet. Åtgärdernas 

skyddseffekt skulle dock kunna bli begränsad för känsliga verksamheter som är förenande med en 

relativt hög grad av utomhusvistelse, exempelvis förskolor, grundskolor. 

5.1.4 Byggnadstekniskt brandskydd 

Obrännbara fasadmaterial och takytskikt kan användas för att försvåra brandspridning till byggnaden, 

men innebär inte explicit att brand- eller brandgasspridning in i byggnaden till följd av ledning eller 

otätheter förhindras. Brandtekniskt klassade ytterväggar och fönster kan användas som komplement till 

obrännbara fasadmaterial för att förhindra brand- och brandgasspridning till inomhusmiljön. Genom att 

utforma ytterväggar i lägst brandteknisk klass EI 30, samt glaspartier i lägst EW 30, görs bedömning att 

risken för brandspridning in i byggnaden i händelse av pölbrand eller jetflamma reduceras på ett 

tillfredsställande sätt. Observera att brandklassade väggar kan utformas med brännbara material och 

ytskikt. 

WSP rekommenderar att fasader till byggnader med stadigvarande vistelse som vetter mot och ligger 

inom 30–40 meter från järnvägen utförs i lägst brandteknisk klass EI 30. Glaspartier ska utföras i lägst 

EW 30. 
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 DISKUSSION 

Riskbedömningar av detta slag är alltid förknippade med osäkerheter, om än i olika stor utsträckning. 

Osäkerheter som påverkar resultatet kan vara förknippade med bl.a. det underlagsmaterial och de 

beräkningsmodeller som analysens resultat är baserat på. De beräkningar, antaganden och 

förutsättningar som bedöms vara belagda med störst osäkerheter är: 

 Personantal inom området,  

 utformning och disposition av etableringar,  

 farligt gods-transporter förbi planområdet, 

 schablonmodeller som har använts vid sannolikhetsberäkningar och 

 antal personer som förväntas omkomma vid respektive skadescenario. 

De antaganden som har gjorts har varit konservativa så att risknivån inom området inte ska 

underskattas.  

Vid analyser av detta slag råder ibland brist på relevanta data, behov av att göra antaganden och 

förenklingar och svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter som dessutom är mer eller mindre osäkra. 

Dessa svårigheter innebär att olika riskanalyser/riskanalytiker ibland kan komma fram till motstridiga 

resultat på grund av skillnader i antaganden, metoder och/eller ingångsdata. [26] 

Det finns flera skäl till varför systematiska riskanalyser är att föredra framför andra mer informella eller 

intuitiva sätt att hantera den stora, men långt ifrån fullständiga, kunskapsmassa som finns beträffande 

riskerna med farligt gods. Användning av riskanalysmetoder av den typ som presenteras i VTI Rapport 

389:1 och som använts i detta projekt innebär att befintlig kunskap insamlas, struktureras och 

sammanställs på ett systematiskt sätt så att kunskapsluckor kan identifieras. Detta medför att 

analysens förutsättningar kan prövas, ifrågasättas och korrigeras av oberoende. Metoden innebär 

också att de antaganden och värderingar som ligger till grund för olika skattningar tydliggörs för att 

undvika missförstånd vid information, diskussion och förhandling mellan beslutsfattare, transportörer 

och allmänhet. Riskanalyser utgör därigenom ett viktigt led i den demokratiska process som omger 

transporter av farligt gods i samhället. [26] 
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 SLUTSATSER 

Resultaten av genomförd riskbedömning indikerar att riskbidraget från transportolyckor med giftiga 

gaser på järnvägen medför att individrisknivån inom planområdet inte når acceptabla nivåer. 

Detaljplanen bör därmed inte, utan vidare krav på särskilda skyddsåtgärder, medge känsliga 

verksamheter inom planområdet.  

WSP bedömer att följande skyddsåtgärder bör kravställas i detaljplanen med hänsyn till den 

riskpåverkan som järnvägstransporterna på Södra stambanan och Kavlis kylanläggning med 

ammoniak medför på planområdet: 

 WSP rekommenderar generellt att ingen bebyggelse eller ytor som medför stadigvarande 

vistelse bör uppföras inom 30 meter från Södra stambanan sett från spårcentrumlinjen för 

närmsta ytterspår. Komplementbyggnader och ytparkering kan dock tillåtas inom 30 meter från 

järnvägen då dessa typer av markanvändning inte medför stadigvarande vistelse. 

 Alla byggnader inom planområdet där människor vistas stadigvarande ska ha minst en 

utrymningsväg som vetter bort från järnvägen.  

 Friskluftsintag på tillkommande byggnader, som medför stadigvarande vistelse, inom 

planområdet ska placeras högt upp på fasaden på oexponerad sida, dvs. vända bort från 

Södra stambanan och Kavlis kylanläggning.  

 WSP rekommenderar att fasader till byggnader med stadigvarande vistelse som vetter mot och 

ligger inom 30–40 meter från järnvägen utförs i lägst brandteknisk klass EI 30. Glaspartier ska 

utföras i lägst EW 30. 
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BILAGA A. METOD FÖR RISKHANTERING 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av begrepp och definitioner, arbetsgång och omfattning av 

riskhantering i projektet samt de metoder som använts. 

A.1. BEGREPP OCH DEFINITIONER 

Begreppet risk avser kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. 

Sannolikheten anger hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa och kan beräknas om 

frekvensen, d.v.s. hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, är känd.  

Riskanalys omfattar, i enlighet med de internationella standarder som beaktar riskanalyser i tekniska 

system [27] [28], riskidentifiering och riskuppskattning, se Figur 15. 

Riskidentifieringen är en inventering av händelseförlopp (scenarier) som kan medföra oönskade 

konsekvenser, medan riskuppskattningen omfattar en kvalitativ eller kvantitativ uppskattning av 

sannolikhet och konsekvens för respektive scenario. 

Sannolikhet och frekvens används ofta synonymt, trots att det finns en skillnad mellan begreppen. 

Frekvensen uttrycker hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, t.ex. antalet bränder per år, och 

kan därigenom anta värden som är både större och mindre än 1. Sannolikheten anger istället hur troligt 

det är att en viss händelse kommer att inträffa och anges som ett värde mellan 0 och 1. Kopplingen 

mellan frekvens och sannolikhet utgörs av att den senare kan beräknas om den första är känd. 

Riskhantering

Riskbedömning

Riskreduktion/ 
-kontroll

Beslutsfattande 
Genomförande 

Övervakning

Riskanalys
Avgränsning

 Identifiera risker 
Riskuppskattning

Riskvärdering
Acceptabel risk

Analys av alternativ

 

Figur 15. Riskhanteringsprocessen.  

Efter att riskerna analyserats görs en riskvärdering för att avgöra om riskerna kan accepteras eller ej. 

Som en del av riskvärderingen kan det även ingå förslag till riskreducerande åtgärder och verifiering av 

olika alternativ. Det sista steget i en systematisk hantering av riskerna kallas riskreduktion/-kontroll. I 

det skedet fattas beslut mot bakgrund av den värdering som har gjorts av vilka riskreducerande 

åtgärder som ska vidtas. 

Riskhantering avser hela den process som innehåller analys, värdering och reduktion/-kontroll, medan 

riskbedömning enbart avser analys och värdering av riskerna. 
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A.2. RISKANALYSMETODER 

I denna riskbedömning används en kvantitativ metod för att utvärdera riskpåverkan på planområdet till 

följd av järnvägstransporterna på Södra stambanan. 

A.2.1 Kvalitativa metoder 

I kvalitativa metoder används beskrivningar av typen stor, mellan eller liten, utan försök att närmre 

precisera sannolikheter för olika utfall utan, eftersom det primära syftet med klassificeringen är att 

jämföra riskerna med varandra [29]. 

A.2.2 Semi-kvantitativa metoder 

De semi-kvantitativa metoderna är mer detaljerade än de renodlat kvalitativa metoderna, och innehåller 

delvis numeriska riskmått. De numeriska måtten behöver inte vara precisa, utan kan beteckna 

storleksordningar för att jämföra olika alternativ. En riskmatris är ett exempel på ett semi-kvantitativt 

verktyg [29]. 

A.2.3 Kvantitativa metoder 

Kvantitativa metoder är helt numeriska och beskriver således risker med kvantitativa termer, 

exempelvis förväntat antal omkomna per år [30].  
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BILAGA B. FREKVENSBERÄKNINGAR 

För att kunna kvantifiera risknivån i området behövs ett mått på frekvensen för de skadescenarier som 

identifierats och bedömts kunna inträffa på den planerade järnvägssträckningen i höjd med studerat 

område. Denna frekvens beräknas enligt Trafikverkets (tidigare Banverkets) Modell för skattning av 

sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen [31]. Därefter används 

händelseträdsmetodik för att bedöma frekvenserna för de scenarier som kan få konsekvensen att 

minst en person skadas allvarligt eller omkommer. Det bör påpekas att det är frekvensen för 

järnvägsolycka (antal olyckor per år) och inte sannolikheten som skattas med denna modell. 

B.1. SANNOLIKHET FÖR URSPÅRNING 

De indata som krävs för att kunna skatta frekvensen för järnvägsolycka är: 

 Den studerade sträckans längd (km) som bestäms av den sträcka på vilken en olycka kan 

påverka planområdet. Studerad sträcka är i detta fall 1 km. 

 Årsmedeldygnstrafiken på den aktuella delsträckan av Södra stambanan baseras på 

Trafikverkets basprognos för horisontår 2040, se Tabell 3. 

 Varje persontåg antas i snitt ha 7 stycken vagnar. 

 Varje godståg antas i snitt ha 30 stycken vagnar. 

 Antal vagnaxlar per vagn, vilket antagits till 3 st.  

 Varje tåg antas i snitt passera två stycken växlar. 

B.1.1 Urspårning 

Frekvenser för beräkning av sannolikhet för urspårning av tåg redovisas i Tabell 12 [31]: 

Tabell 12. Ingående parametrar vid beräkning av sannolikhet för urspårning.  

Identifierade olyckstyper för urspårning Frekvens (per år) Enhet 

Rälsbrott 5,0010-11 vagnaxelkm (godståg) 

Solkurvor 1,0010-5 spårkm 

Spårlägesfel 4,0010-10 vagnaxelkm (godståg) 

Växel sliten, trasig 5,0010-9 antal tågpassager 

Växel ur kontroll 7,0010-8 antal tågpassager 

Vagnfel   

Persontåg 9,0010-10 vagnaxelkm (persontåg) 

Godståg 3,1010-9 vagnaxelkm (godståg) 

Lastförskjutning 4,0010-10 vagnaxelkm (godståg) 

Annan orsak 5,7010-8 tågkm 

Okänd orsak 1,4010-7 tågkm (godståg) 
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B.1.2 Sammanstötningar 

I denna grupp innefattas sammanstötningar mellan rälsburna fordon, som t.ex. sammanstötning mellan 

två tåg, mellan tåg och arbetsfordon etc. Sannolikheten för en sammanstötning med tåg på en linje 

antas vara så låg att den inte är signifikant [31] och kommer därför inte att beaktas i de fortsatta 

beräkningarna. 

B.1.3 Plankorsningsolyckor 

I höjd med planområdet finns inga plankorsningar.  

B.1.4 Resultat 

Notera att vissa olyckstyper i Tabell 12 som kan resultera i en urspårning är specifikt kopplade till 

godstrafik, exempelvis vagnfel godståg och lastförskjutningar. Olycksfrekvenserna för dessa 

olyckstyper allokeras därmed enbart till händelsen urspårning godståg. Frekvensbidraget från 

olyckstyper som inte specifikt rör godståg fördelas genom att vikta för andelen tåg av respektive 

trafikslag som förekommer på sträckan enligt nedanstående exempel:   

φ(퐺표푑푠푡å푔, 푟ä푙푠푏푟표푡푡) =  φ(푟ä푙푠푏푟표푡푡) ·  퐴푛푑푒푙 푔표푑푠푡å푔 

퐴푛푑푒푙 푔표푑푠푡å푔 =  
퐴푛푡푎푙 푔표푑푠푡å푔

퐴푛푡푎푙 푔표푑푠푡å푔 + 퐴푛푡푎푙 푝푒푟푠표푛푡å푔
 

I Tabell 13 redovisas hur olycksfrekvenserna har fördelats över respektive trafikslag. 

Tabell 13. Fördelning av olycksfrekvenser för respektive trafikslag. 

Urspårning godståg Frekvens (per år) 

Vagnfel godståg φ(vagnfel godståg) 

Lastförskjutning φ(lastförskjutning) 

Okänd orsak φ(okänd orsak) 

Spårlägesfel Andel godståg · φ(spårlägesfel) 

Solkurvor Andel godståg · φ(solkurvor) 

Växel sliten, trasig Andel godståg · φ(växel sliten, trasig) 

Växel ur kontroll Andel godståg · φ(växel ur kontroll) 

Rälsbrott Andel godståg · φ(rälsbrott) 

Annan orsak Andel godståg · φ(annan orsak) 

∑ φ(godståg) 

Urspårning persontåg Frekvens (per år) 

Vagnfel persontåg φ(vagnfel persontåg) 

Solkurvor Andel persontåg · φ(solkurvor) 

Spårlägesfel Andel persontåg · φ(spårlägesfel) 

Växel sliten, trasig Andel persontåg · φ(växel sliten, trasig) 

Växel ur kontroll Andel persontåg · φ(växel ur kontroll) 

Rälsbrott Andel persontåg · φ(rälsbrott) 

Annan orsak Andel persontåg · φ(annan orsak) 

∑ φ(persontåg) 

B.1.5 Avstånd från spårmitt för urspårande vagnar 

Alla urspårningar leder inte till negativa konsekvenser för omgivningen. Huruvida personer i 

omgivningen skadas eller ej beror på hur långt ifrån rälsen en vagn hamnar efter urspårning. I Tabell 

14 nedan redovisas fördelningen för avstånd från spårmitt som vagnar förväntas hamna efter 

urspårning, fördelat på trafikandelar (80 % persontåg och 20 % godståg) [31]. 

Tabell 14. Avstånd från spårmitt (m) för urspårade vagnar.  
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Avstånd från spårmitt 0-1 m 1-5 m 5-15 m 15-25 m >25 m 

Resandetåg 77,53% 17,98% 2,25% 2,25% 0,00% 

Godståg 70,33% 19,78% 5,49% 2,20% 2,20% 

Viktat medel efter andel 76,12% 18,33% 2,88% 2,24% 0,43% 

Sannolikheten att en vagn hamnar så långt som 25 meter från spårmitt vid urspårning är mycket liten 

[32]. Enligt Tabell 14 ovan varierar sannolikheten för respektive konsekvensavstånd något beroende 

på vilken tågtyp som går på det aktuella spåret. En sammanvägning (viktning) av dessa sannolikheter 

används tillsammans med den totala urspårningsfrekvensen för både gods- och resandetåg för att 

beräkna riskbidraget från urspårande tåg. Ett händelseträd som beskriver detta presenteras i Figur 16.  

   

Figur 16. Händelseträd med sannolikheter för urspårningar.  

B.2. JÄRNVÄGSOLYCKA MED TRANSPORT AV FARLIGT 
GODS 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för farliga ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de 

kan skada människor, miljö och egendom om det inte hanteras rätt under transport. Transport av farligt 

gods omfattas av regelsamlingar [12] som tagits fram i internationell samverkan. Farligt gods på 

järnväg delas in i nio olika klasser enligt RID-S-systemet där kategorisering baseras på den 

dominerande risken som finns med att transportera ett visst ämne eller produkt. Detta innebär inte att 

ett ämne inte kan ge upphov till typkonsekvenser motsvarande de för en annan klass. T.ex. 

transporteras vätefluorid under klass 8 eftersom dess primära risk utgörs av frätskador. Ämnet är dock 

mycket giftigt och kan ge upphov till dödliga konsekvenser över relativt stora avstånd. I Tabell 15 

nedan redovisas klassindelningen av farligt gods och en beskrivning av vilka konsekvenser som kan 

uppstå vid olycka. 

 

 

 

Tabell 15. Kortfattad beskrivning av respektive farligt gods-klass samt konsekvensbeskrivning. 
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RID-S Kategori Beskrivning Konsekvenser 

Klass 1 Explosiva 

ämnen och 

föremål 

Sprängämnen, tändmedel, 

ammunition, etc. Maximal 

tillåten mängd explosiva 

ämnen på väg är 16 ton 

[12]. 

Orsakar tryckpåverkan, brännskador och splitter. Stor 

mängd massexplosiva ämnen ger skadeområde med 

200 m radie (orsakat av tryckvåg). Personer kan 

omkomma både inomhus och utomhus. Övriga 

explosiva ämnen och mindre mängder 

massexplosiva ämnen ger enbart lokala 

konsekvensområden. Splitter och annat kan vid stora 

explosioner orsaka skador på uppemot 700 m [33]. 

Klass 2 Gaser Inerta gaser (kväve, argon 

etc.) oxiderande gaser 

(syre, ozon, etc.), 

brandfarliga gaser 

(acetylen, gasol etc.) och 

giftiga gaser (klor, 

svaveldioxid etc.). 

Förgiftning, brännskador och i vissa fall 

tryckpåverkan till följd av giftigt gasmoln, jetflamma, 

gasmolnsexplosion eller BLEVE. 

Konsekvensområden över 100-tals m. Omkomna 

både inomhus och utomhus. 

    

Klass 3 Brandfarliga 

vätskor 

Bensin och diesel 

(majoriteten av klass 3) 

transporteras i tankar som 

rymmer maximalt 50 ton. 

Brännskador och rökskador till följd av pölbrand, 

värmestrålning eller giftig rök. Konsekvensområden 

för brännskador utbreder sig vanligtvis inte mer än 

omkring 30 m från en pöl. Rök kan spridas över 

betydligt större område. Bildandet av vätskepöl beror 

på vägutformning, underlagsmaterial och diken etc. 

Klass 4 Brandfarliga 

fasta ämnen 

Kiseljärn (metallpulver), 

karbid och vit fosfor. 

Brand, strålning och giftig rök. Konsekvenserna 

vanligtvis begränsade till närområdet kring olyckan. 

Klass 5 Oxiderande 

ämnen,  

organiska 

peroxider 

Natriumklorat, 

väteperoxider och 

kaliumklorat. 

Tryckpåverkan och brännskador. Självantändning, 

explosionsartat brandförlopp om 

väteperoxidlösningar med koncentrationer > 60 % 

eller organiska peroxider som kommer i kontakt med 

brännbart organiskt material. Konsekvensområden 

för tryckvågor uppemot 120 m. 

Klass 6 Giftiga 

ämnen, 

smittförande 

ämnen 

Arsenik-, bly- och 

kvicksilversalter, 

bekämpningsmedel, etc. 

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis 

begränsade till kontakt med själva olycksfordonet 

eller dess omedelbara närhet. 

Klass 7 Radioaktiva 

ämnen 

Medicinska preparat. 

Vanligtvis små mängder. 

Utsläpp radioaktivt ämne, kroniska effekter, mm. 

Konsekvenserna begränsas till närområdet. 

Klass 8 Frätande    

ämnen 

Saltsyra, svavelsyra, 

salpetersyra, natrium- och 

kaliumhydroxid (lut). 

Transporteras vanligtvis 

som bulkvara. 

Utsläpp av frätande ämne. Dödliga konsekvenser 

begränsade till närområdet [34]. Personskador kan 

uppkomma på längre avstånd. 

Klass 9 Övriga farliga 
ämnen och 
föremål 

Gödningsämnen, asbest, 

magnetiska material etc. 

Utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till 

kontakt med själva olycksfordonet eller dess 

omedelbara närhet. 

 

Enligt tidigare resonemang bedöms inte alla farligt gods-klasser relevanta vid uppskattning av risknivån 

på det aktuella området. Således är de RID-S-klasser som beaktas mer detaljerat i riskuppskattningen 

därför explosiva ämnen (klass 1), gaser (klass 2), brandfarliga vätskor (klass 3) samt oxiderande 

ämnen och organiska peroxider (klass 5).  

Frekvensen för en olycka med godståg är enligt avsnitt B.1.4 beräknad till 9,31∙10-2 per år. I genomsnitt 

omfattar en urspårning 3,5 vagnar [35].  

Farligt gods-vagnar antas utgöra 7,6 % av det totala antalet godsvagnar. Sannolikheten att en eller 

flera av de inblandade godsvagnarna i en urspårning innehåller farligt gods är då: 
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1-(1–0,076)3,5 

Frekvensen för att en farligt gods-vagn spårar ur på den aktuella sträckan beräknas bli cirka 2,18∙10–2 

per år. I händelseträdet, se Figur 17, redovisas frekvensen för olycka med transport av aktuella farligt 

gods-klasser inblandade utifrån uppskattad andel av respektive klass. 

  

Figur 17. Händelseträd med sannolikhet för olycka med farligt gods.  

B.3. OLYCKSSCENARIER – HÄNDELSETRÄDSMETODIK 

I denna del av bilagan redovisas frekvensberäkningar som genomförts med hjälp av 

händelseträdsmetodik.  

B.3.1 RID-S-klass 1 – Explosiva ämnen 

Inom EU är den maximalt tillåtna mängden som får transporteras på väg 16 ton, och små mängder 

begränsas till 50-100 kg. Dock tillåts större mängder på järnväg, varför 25 ton antagits som maximal 

transportmängd.  

Transport av RID-S klass 1 på järnväg förekommer i väldigt liten mängd. RID-S klass 1 utgjorde under 

tidsperioden 2006-2010 endast 0,015 % av den totala transportmängden farligt gods i Sverige som 

helhet [36].. Det finns flera olika transportörer och de flesta hänvisar till sekretess, dels av 

företagsmässiga och dels av säkerhetsmässiga skäl. Enligt samtal med ett av de största 

transportbolagen på järnväg utfördes endast tre transporter med klass 1 i Sverige under hela 2011. 

Ingen uppgift om total mängd explosiver finns att tillgå eftersom även emballage och annat räknas in i 

transportvikten. Uppskattningsvis var ingen av de tre transporterna på mer än 500 kg explosivt ämne 

[37]. 

En grov uppskattning är att laster på 25 ton utgör cirka 2 % av antalet transporter med RID-S klass 1, 

och övriga 98 % antas i beräkningarna förenklat utgöra mindre laster om 150 kg.  

En explosion antas kunna inträffa dels om olyckan leder till brand i vagn, dels om de mekaniska 

påkänningarna på vagnen blir tillräckligt stora, d.v.s. om lasten utsätts för en stöt. Eftersom det finns 

detaljerade regler för hur explosiva ämnen ska förpackas och hanteras vid transport görs bedömningen 

att det är liten sannolikhet för att olycka vid transport av explosiva ämnen leder till omfattande skador 

på det transporterade godset på grund av påkänningar.  

Sannolikheten för att en vagn inblandad i en olycka ska börja brinna uppskattas till 0,2 %, vilket är 

hälften av motsvarande sannolikhet för vägolycka [38] [39]. Därefter antas ett konservativt värde på 

sannolikheten för att branden sprider sig till det explosiva ämnet till 50 % [22]. 
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Med stöt avses sådan stöt som har den intensitet och hastighet att den kan initiera en detonation. Det 

krävs kollisionshastigheter som uppgår till flera hundra m/s [40]. Till skillnad från i fallet med brand så 

saknas kunskap om hur stort krockvåld som behövs för att initiera detonation i det fraktade godset. 

Som ett jämförelsevärde att förhålla sig till anger HMSO [41] att sannolikheten för en stötinitierad 

detonation vid en kollision är mindre än 0,2 %. I Figur 18 redovisas möjliga scenarier. 

 

Figur 18 Händelseträd med sannolikhet för olycka med explosiva ämnen. 

B.3.2 RID-S-klass 2 – Gaser 

Baserat på transportflödena som uppmätts 2006 [42], antas 87 % av transporterna inom RID-S-klass 2 

utgöras av brandfarliga gaser. 13 % antas vara giftiga gaser.  

Sannolikheten för att en olycka leder till läckage av farligt gods antas variera beroende på om det rör 

sig om en tunn- eller tjockväggig vagn. Gaser transporteras vanligtvis tryckkondenserade i 

tjockväggiga tryckkärl och tankar med hög hållfasthet. Sannolikheten för stort respektive litet läckage 

(punktering) som följd av en olycka är för tjockväggiga vagnar 1 % i båda fallen [31]. Sannolikheten för 

inget läckage är följaktligen 98 %. 

För brännbara gaser bedöms konsekvenserna för människor bli påtagliga först sedan utsläppet 

antänts. Tre scenarier kan antas uppstå beroende av typ av antändning. Om den trycksatta gasen 

antänds omedelbart vid läckage uppstår en jetflamma. Om gasen inte antänds direkt kan det uppstå ett 

brännbart gasmoln som sprids med vinden och kan antändas senare.  

Det tredje scenariot, BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion), är mycket ovanligt och kan 

endast inträffa om vagnen saknar säkerhetsventil och tanken utsätts för en omfattande brand. En 

BLEVE kan då uppkomma om tanken utsatts för kraftig brandpåverkan under en längre tid.  

För ett litet utsläpp brännbar gas (punktering av vagn) ansätts följande sannolikheter [43] för: 

Brandspridning till explosivt ämne

Antändning 50,0% 7,98E-11

0,2%

Mängd expl.ämnen 50,0% 7,98E-11

2,0%

Starka påkänningar på last

0,2% 1,59E-10

99,8%

99,8% 7,95E-08

Brandspridning till explosivt ämne

3,99E-06 50,0% 3,91E-09

0,2%

50,0% 3,91E-09

98,0%

Starka påkänningar på last

0,2% 7,81E-09

99,8%

99,8% 3,90E-06

Olycka med explosiva ämnen

Maximal

Liten

Fordon antänder

Fordon antänder ej

Ja = explosion

Nej

Ja = explosion

Nej

Fordon antänder

Fordon antänder ej

Ja = explosion

Nej

Ja = explosion

Nej
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 omedelbar antändning (jetflamma): 10 % 

 fördröjd antändning (brinnande gasmoln): 0 

 ingen antändning: 90 %  

För ett stort utsläpp (stort hål) är motsvarande siffror 20 %, 50 % och 30 % [43]. En BLEVE antas 

enbart kunna uppstå i intilliggande tank om eventuell jetflamma är riktad direkt mot tanken under en 

lång tid. Vid fördröjd antändning av den brännbara gasen antas gasmolnet driva iväg med vinden och 

därför inte påverka intilliggande tankar vid antändning. Sannolikheten för att en BLEVE ska uppstå till 

följd av jetflamma är mycket liten. Konservativt ansätts 1 %. 

För olycka med giftiga gaser påverkar vindstyrkan utsläppets konsekvenser på omgivningen. 

Vindstyrkan antas vara antingen hög (8 m/s) eller låg (3 m/s) med lika stor sannolikhet. I Figur 19 

redovisas olika scenarier för en olycka med gas. 

 

Figur 19. Händelseträd för farligt gods-olycka med gas i lasten. 

B.3.3 RID-S-klass 3 – Brandfarliga vätskor 

Jetflamma direkt riktad 

mot oskadad tank

Antändning 1% 4,4E-10

10%

Läckage 99% 4,3E-08

1%

0% 0,0E+00

90% 4,0E-07

73%

Jetflamma direkt riktad 

mot oskadad tank

1% 8,8E-10

20%

99% 8,7E-08

1%

50% 2,2E-07

30% 1,3E-07

98% 4,3E-05

Vindstyrka

6,0E-05 50% 8,1E-08

1%

50% 8,1E-08

27%

50% 8,1E-08

1%

50% 8,1E-08

98% 1,6E-05

Olycka med gas

Brännbar gas

Giftig gas

Punktering

Stort hål

Ej läckage

ingen

fördröjd = gasmoln

Ja - BLEVE

Nej

omedelbar = jetf lamma

ingen

fördröjd = gasmoln

Ja - BLEVE

Nej

omedelbar = jetf lamma

Punktering

Stort hål

Ej läckage

Låg

Hög

Låg

Hög
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För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser kan uppstå först när vätskan läcker ut och 

antänds. Brandfarliga vätskor antas oftast transporteras i tunnväggiga tankar, och sannolikheten för ett 

litet läckage (punktering) respektive stort läckage vid urspårning är 25 % och 5 % [31]. I 70 % av fallen 

förekommer inget läckage. 

Sannolikheten för att ett litet respektive stort läckage av brandfarliga vätskor på järnväg ska antändas 

antas vara 10 % respektive 30 % [31]. I Figur 20 redovisas olika scenarier för en olycka med 

brandfarlig vätska. Scenariot stor pölbrand bedöms som mycket konservativt om underlaget vid 

järnvägsbanken består av makadam som är ett lättgenomsläppligt material, vilket försvårar bildandet 

av pölar vid utsläpp. 

 

Figur 20. Händelseträd för farligt gods-olycka med brandfarlig vätska i lasten. 

B.3.4 RID-S-klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider 

Oxiderande ämnen brukar vanligtvis inte leda till personskador, förutom om de kommer i kontakt med 

brännbart, organiskt material (t.ex. bensin, motorolja etc.). Blandningen kan då leda till självantändning 

och kraftiga explosionsförlopp. Det är dock inte samtliga oxiderande ämnen som kan självantända. 

Vattenlösningar av väteperoxider med över 60 % väteperoxid bedöms kunna leda till kraftiga brand- 

och explosionsförlopp och detsamma gäller för organiska peroxider. Vattenlösningar av väteperoxider 

med mindre än 60 % väteperoxid bedöms däremot inte kunna leda till explosion. 

Oxiderande ämnen är brandbefrämjande ämnen som vid avgivande av syre (oxidation) kan initiera 

brand eller understödja brand i andra ämnen, t.ex. brand i vegetation kring banvallen. Explosion kan 

inträffa i vissa fall. 

Vissa organiska peroxider är så känsliga att de endast får transporteras under temperaturkontrollerade 

förhållanden. Dessa ämnen får ej transporteras på järnväg enligt RID. 

Transportstatistik [36] anger att 93 % av transporterna i RID-S-klass 5 utgörs av oxiderande ämnen, 

och 7 % av organiska peroxider. En huvuddel av de oxiderande ämnen som transporteras i Sverige 

bedöms kunna självantända explosionsartat vid kontakt med organiskt material. Utifrån detta antas 90 

% av transporterna med klass 5 kunna leda till explosionsartade förlopp.  

Oxiderande ämnen antas bli transporterade i tunnväggiga vagnar och sannolikheten för läckage är då 

30 % (se ovan i avsnitt B.3.3 avseende litet respektive stort läckage). Sannolikheten för att det utläckta 

ämnet ska komma i kontakt med väl blandat och organiskt material har i aktuellt fall antagits till 1 % 

[22]. Givet att blandning skett antas en antändning uppstå med sannolikheten 10 %. 10 % av fallen då 

Antändning

10% 4,1E-07

Läckage

25%

90% 3,7E-06

1,6E-05 30% 2,5E-07

5%

70% 5,7E-07

70% 1,1E-05

Olycka med brandfarlig vätska

Punktering

Ej läckage

Stort hål

Ja

Nej

Ja

Nej
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blandningen antänt antas gå till detonation, medan resterande 90 % antas utvecklas till en kraftig 

brand. I Figur 21 redovisas olika scenarier för en olycka med oxiderande ämnen. 

 

 

Figur 21. Händelseträd för farligt gods-olycka med oxiderande ämnen i lasten. 

B.4. ANPASSNING AV SANNOLIKHETEN AVSEENDE 
KONSEKVENSAVSTÅND 

För individriskberäkningarna görs en frekvensreducering med avseende på att vissa scenarier har 

konsekvensavstånd som inte sträcker sig över hela den studerade sträckan. En specifik plats drabbas 

bara av olyckans konsekvenser om den inträffar på en viss sträcka i närheten. Längden på denna 

sträcka antas vara det uppskattade konsekvensavståndet multiplicerat med en faktor 2. Detta värde 

dividerat med den totala studerade sträckan ger därmed en frekvensreduktionsfaktor för respektive 

scenario.  
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BILAGA C. KONSEKVENSBERÄKNINGAR 

De riskmått som används i denna riskbedömning är individrisk och samhällsrisk. Indata till beräkningar 

är bl.a. avståndet inom vilket personer antas omkomma, med avseende på respektive skadescenario.  

Alla konsekvensavstånd för olyckor med farligt gods har beräknats utifrån att olyckan inträffar mitt på 

spåret, från vilket alla konsekvensavstånd sedan uppskattas. Vid beräkning av mekanisk skada 

orsakad av urspårning har dock de urspårande vagnarnas avstånd från spårmitt beaktats. 

C.1. MEKANISK SKADA VID URSPÅRNING 

Urspårningar bedöms generellt ha ett konsekvensområde (med avseende på mekaniska skador) på 

maximalt cirka 30 meter från spåret, vilket är det avstånd som urspårade vagnar i de flesta fall hamnar 

inom [11]. De genomförda beräkningarna i Figur 11 indikerar att individrisknivån är oacceptabel inom 

25 meter från järnvägen sett från spårcentrumlinjen på närmsta ytterspår. Mellan 25 och 30 meter 

ligger individrisknivån inom den övre halvan av ALARP-området. De höga individrisknivåerna inom 30 

meter från järnvägen beror huvudsakligen på risken för mekanisk påverkan till följd av urspårningar 

samt strålningspåverkan från pölbränder. 

I aktuell riskbedömning har metodiken i Banverkets (nuvarande Trafikverkets) rapport Modell för 

skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen använts för att uppskatta 

sannolikheten och konsekvenserna av en urspårning. Enligt denna modell finns det inget statistiskt 

säkerställt samband mellan urspårningshastighet och spridning av urspårande fordon [44]. Detta 

innebär dock inte att urspårningshastigheten är oväsentlig för spridningsavståndet.  

Kontentan är att spridningsavståndet sannolikt är minst lika beroende av omgivningsfaktorer, som 

exempelvis spårens läge i förhållande till omgivningen. Dvs. lokala förutsättningar så som en hög 

banvall kan troligtvis medföra förhållandevis långa spridningsavstånd även om urspårningen inträffar 

vid en låg hastighet. Järnvägsspåren i höjd med aktuellt planområde ligger i nivå med omgivningen och 

STH (Största Tillåtna Hastighet) på sträckan är enligt Trafikverkets linjeböcker 130 km/h (driftplats 

Eslöv) [45].   

I Banverkets modell modelleras spridningen av urspårade fordon enligt en sannolikhetsfördelning 

vilken baseras på inträffade urspårningar i Sverige under perioden 1985–1995 [44]. Dvs. modellen är i 

detta avseende inte platsspecifik. Det finns alternativa modeller som kan nyttjas för att uppskatta 

spridningsavståndet av urspårade fordon och resulterande olyckslaster. Eurocode om 

dimensioneringskrav avseende olyckslaster hänvisar exempelvis till UIC 777–24 för vägledning 

avseende olyckslaster orsakade av spårbunden trafik [46]. I UIC-modellen har hastigheten på sträckan 

en central betydelse då denna parameter bland annat avgör hur långt från spåret (vinkelrätt) urspårade 

fordon kan hamna. Modellen anger att tågets maximala avvikelse vinkelrätt från spåret i meter kan 

skattas utifrån V0,55 (V = urspårningshastigheten i km/h) [47]. Givet att STH längs den aktuella 

järnvägssträckan uppgår till 130 km/h ger föregående samband ett maximalt spridningsavstånd på 

cirka 14,5 meter (jämfört med 30 meter i Banverkets modell). Utifrån UIC-modellen är det därmed 

troligtvis inte skäligt att vidta några riskreducerande åtgärder avseende mekanisk påverkan om 

skyddsavståndet överstiger drygt 15 meter.  

  

 
4 UIC Code 777-2: Structures built over railway lines - Construction requirements in the track zone 
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De båda modellerna producerar således signifikant skilda skattningar av urspårningsrisken. Utifrån 

försiktighetsprincipen har WSP valt att utgå ifrån Banverkets modell och den tidigare uppskattade 

individrisknivån. Dvs. riskreducerande åtgärder avseende mekanisk påverkan ska utvärderas och 

vidtas om skyddsavståndet mellan bebyggelsen och järnvägen understiger 30 meter. Det kan dock 

vara möjligt, i samråd med länsstyrelsen, att använda UIC-modellen för att avgöra behovet av 

riskreducerande åtgärder med hänsyn till urspårningsrisken. Dvs. att åtgärder avseende mekanisk 

påverkan från urspårade fordon enbart bör övervägas när skyddsavståndet understiger 15 meter. 

C.2. UPPSKATTADE KONSEKVENSER FÖR OLYCKOR MED 
FARLIGT GODS 

Eftersom egenskaperna hos ämnena i de olika farligt gods-klasserna skiljer sig mycket från varandra 

har olika metoder använts för att uppskatta konsekvenserna för de scenarier som beskrivs i Bilaga B. 

Litteraturstudier, simuleringsprogram och handberäkningar är exempel på olika metoder som har 

använts.  

C.2.1 RID-S-klass 1 – Explosiva ämnen 

Den påverkan som kan uppkomma på människor till följd av tryckvågor kan delas in i direkta och 

indirekta skador. Vanliga direkta skador är spräckt trumhinna eller lungskador. De indirekta skadorna 

kan uppstå antingen då människor kastas iväg av explosionen (tertiära), eller då föremål (splitter) 

kastas mot människor (sekundära) [48].   

Sannolikheten för en individ att träffas av splitter är låg, och antalet omkomna till följd av splitterverkan 

bedöms därför bli litet. Sammantaget bedöms riskbidraget från splitterverkan vara försumbart. Vad 

gäller trycknivåer, och de direkta skador som de ger upphov till, går gränsen för lungskador vid omkring 

70 kPa och direkt dödliga skador kan uppkomma vid 180 kPa [49]. Dessa värden avser dock direkt 

tryckpåverkan, mot vilken den mänskliga kroppen är relativt tålig. Tertiära skador (då människor kastas 

iväg av explosionen) bedöms leda till dödsfall vid betydligt lägre tryck än 180 kPa. Byggnader har 

normalt en relativt låg trycktålighet, och skadas svårt eller rasar vid tryck på 15–40 kPa. 20 kPa 

bedöms vara ett representativt medelvärde för när byggnader skadas.  

Sammantaget bedöms det lämpligt att dela upp konsekvensberäkningarna i två zoner, med hänsyn till 

de stora skillnaderna i trycknivåer som kan leda till dödlig påverkan, beroende på vilken effekt som 

studeras. Följande antaganden har gjorts vad gäller konsekvenserna: 

 Inom det område där trycket överstiger 180 kPa antas 100 % omkomma.  

 Inom det område där trycket uppgår till 20–180 kPa antas 20 % omkomma.  

Utifrån beräkningsgång i Konsekvensanalys explosioner [50] har avstånd, dit tryckvågen överstiger 180 

respektive 20 kPa, beräknats för de olika representativa dynamiska lastmängderna, vilka redovisas i 

Tabell 16. Denna analys beaktar inte egendomsskador, vilka kan uppstå på ännu längre avstånd. 

Tabell 16. Avstånd inom vilket personer antas omkomma för olika laddningsvikt av RID-S klass 1 gods. Explosionen antas vara 
så nära marken att man får full markreflexion, dvs halvsfärisk utbredning av luftstötvågen. 

Konsekvens 
Representativ 

mängd gods  

Avstånd  

P ≥ 180 kPa 

Avstånd  

P ≥ 20 kPa 

Liten explosion 150 kg 13 meter 41 meter 

Stor explosion 25 000 kg 74 meter 221 meter 
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C.2.2 RID-S-klass 2 – Gaser 

Gaser indelas i brännbara, inerta och giftiga. Det är endast de brännbara (RID-S-klass 2.1) och giftiga 

gaserna (RID-S-klass 2.3) som antas kunna innebära dödliga konsekvenser för omgivningen vid 

olycka. 

Brännbar gas, RID-S-klass 2.1 

Konservativt antas att det är tryckkondenserad gasol i samtliga vagnar, eftersom gasol har en låg 

brännbarhetsgräns, vilket antas medföra att antändning kommer att kunna inträffa på ett längre 

avstånd från olycksplatsen. Mängden gas i en järnvägsvagn antas till cirka 40 ton [51]. 

Utsläppsstorlekarna (för jetflamma och gasmoln) antas till: punktering (hålstorlek 20 mm) och stort hål 

(hålstorlek 100 mm) [52]. För respektive utsläppsstorlek beräknas, med simuleringsprogrammet Gasol 

[53], dels eventuell jetflammas längd vid omedelbar antändning, dels det brännbara gasmolnets volym 

samt området som påverkas vid en BLEVE. För jetflamma och brinnande gasmoln varierar 

skadeområdet med läckagestorlek, direkt alternativt fördröjd antändning samt vindhastighet. Beroende 

på om läckage inträffar i tanken i gasfas, i gasfas nära vätskefas eller i vätskefas kan utsläppets storlek 

och konsekvensområde variera. De värsta konsekvenserna bedöms uppstå om utsläppet sker nära 

vätskeytan och därför antas det konservativt att detta är fallet.  

För värmestrålning antas en rimlig kritisk nivå där människor förväntas omkomma vara 15 kW/m2 

(vilket orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering). 

De indata som använts i Gasol för att simulera konsekvensområden för jetflamma och gasmoln 

presenteras nedan: 

 Lagringstemperatur: 15°C 

 Lagringstryck: 7 bar övertryck 

 Utströmningskoefficient (Cd): 0,83 (Rektangulärt hål med kanterna fläkta utåt) 

 Tankdiameter: 2,5 m (jvg) 

 Tanklängd: 19 m (jvg) 

 Tankfyllnadsgrad: 80 % 

 Tankens vikt tom: 50 000 kg 

 Designtryck: 15 bar övertryck 

 Bristningstryck: 4*designtrycket 

 Lufttryck: 760 mmHg 

 Omgivningstemperatur: 15°C 

 Relativ fuktighet: 50 % 

 Molnighet: Dag och klart 

 Omgivning: Många träd, häckar och enstaka hus (tätortsförhållanden) 

I Tabell 17 visas de avstånd inom vilka personer antas omkomma för respektive scenario vid olika 

typer av utsläpp. För jetflamma och brinnande gasmoln blir inte skadeområdet cirkulärt runt 

olycksplatsen utan mer plymformat. För brinnande gasmoln antas det att gasmolnet antänds då det 

fortfarande befinner sig vid tanken och inte har hunnit spädas ut ytterligare. Det brännbara molnets 

volym bedöms där vara som störst.  
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Det skadedrabbade området, med avseende på brinnande gasmoln, uppskattas vara molnets storlek 

plus avståndet där tredje gradens brännskada kan uppnås från gasmolnsfronten.  

Tabell 17. Konsekvensavstånd där personer förväntas omkomma, för olika scenarier med brännbara gaser. 

Scenario Källstyrka Antändning Konsekvensavstånd 

BLEVE - - Cirkulärt 200 m radie 

Punktering 2,4 kg/s 
Jetflamma 18 m 

Gasmoln 18 m 

Stort hål 60 kg/s 
Jetflamma 91 m 

Gasmoln 21 m 

 

Giftig gas, RID-S-klass 2.3 

Den icke brännbara men giftiga gasen antas vara klor som är en av de giftigaste gaserna som 

transporteras på järnväg i Sverige. Att använda klor som representativt ämne bedöms vara 

konservativt, jämfört med exempelvis ammoniak eller svaveldioxid. Med simuleringsprogrammet 

Spridning luft [54] beräknas storleken på det område där koncentrationen klor antas vara dödlig 

(utomhus). Använt gränsvärde för dödliga skador (LC50
5) för klor är 250 ppm. 

Mängden i en järnvägsvagn antas till 65 ton [54]. Utsläppsstorlekarna uppskattas till litet läckage 

(punktering 0,45 kg/s) och stort läckage (stort hål 112 kg/s) [54].  

Gasens spridning beror bland annat på vindstyrka, bebyggelse och tid på dygnet. Spridning luft visar 

spridningskurvor och uppskattningar av hur stor andel av befolkningen inom området som förväntas 

omkomma. Denna andel avtar med avståndet både i längd med och vinkelrätt mot gasmolnets riktning, 

se Tabell 18.  

De indata som använts i Spridning luft för att simulera konsekvensområden för utsläpp av giftig gas 

presenteras nedan. Vindstyrkan kommer att varieras från 3-8 m/s och simuleringar kommer att göras 

med olika stora utsläppsmängder, men i övrigt hålls faktorerna konstanta: 

 Kemikalie: Klor 

 Emballage: Järnvägsvagn (65 000 kg) 

 Bebyggelse: Bebyggt 

 Lagringstemperatur: 15°C 

 Omgivningstemperatur: 15°C 

 Molnighet: vår, dag och klart 

Tabell 18. Konsekvensavstånd där personer förväntas omkomma vid farligt godsolycka med giftig gas i lasten. 

Scenario Källstyrka Vindstyrka Konsekvensavstånd 

Punktering 0,45 kg/s 
3 m/s 

8 m/s 

38 m 

34 m 

Stort hål 112 kg/s 
3 m/s 

8 m/s 

755 m 

880 m 

 

  

 
5 Värden för människa exponerad via inhalation under 30 minuter. 
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C.2.3 RID-S-klass 3 – Brandfarliga vätskor 

För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser kan uppstå först när vätskan läcker ut och 

antänds. Det avstånd, inom vilket personer förväntas omkomma direkt alternativt som följd av 

brandspridning till byggnader, antas vara där värmestrålningsnivån överstiger 15 kW/m2, vilket är en 

strålningsnivå som orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering (cirka 2-3 sekunder) samt den 

strålningsnivå som bör understigas i minst 30 minuter utan att särskilda åtgärder vidtas i form av 

brandklassad fasad [52].  

Vid beräkning av konsekvensen av en farligt gods-olycka med brandfarlig vätska antas tanken rymma 

bensin. Uppskattningsvis rymmer en järnvägsstank cirka 45 ton bensin. Vanligtvis är tankar dock 

uppdelade i mindre fack, och därför är sannolikheten för att all bensin läcker ut mycket liten. Beroende 

på utsläppsstorleken antas olika stora pölar med brandfarlig vätska bildas, vilket leder till olika mängder 

värmestrålning. Ett stort läckage antas bilda en 400 m2 pöl medan en punktering grovt antas bilda en 

100 m2 pöl.  

Strålningsberäkningarna har genomförts med hjälp av handberäkningar. Använda formler och 

samband är etablerade och har använts under många år vid bedömning av olika typer av brandförlopp 

[55].  

I Tabell 19 redovisas skadeområden inom vilka personer kan omkomma vid olika stora pölbränder. 

Eftersom strålningsberäkningarna utgår från pölens kant är det viktigt att även räkna med pölradien för 

att få det aktuella avståndet med utgångspunkt från olycksplatsen, eftersom den brandfarliga vätskan 

kan spridas över ett relativt stort område beroende på topografi med eventuella diken osv. I detta fall 

antas konservativt att pölen breds ut cirkulärt med centrum vid olycksplatsen på spåret. 

 

Tabell 19. Skadedrabbat område, inom vilket personer förväntas omkomma, för olika scenarier vid farligt godsolycka med 
brandfarlig vätska i lasten. 

Scenario Pölradie 
Avstånd från pölkant  

till kritisk strålningsnivå 
Konsekvensområde  

Liten pölbrand bensin (100 m2) 5,6 m 17 m 22 m 

Stor pölbrand bensin (400 m2) 11 m 29 m 40 m 

C.2.4 RID-S-klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider 

Vid olycka med oxiderande ämne antas personer i omgivningen kunna omkomma om det oxiderande 

ämnet kommer i kontakt med organiskt material och ger upphov till förbränning. Förbränning antas leda 

till explosionsartade förlopp alternativt till kraftiga bränder i vegetation eller liknande i banvallens 

närhet.  

Vid transport kan en vagn med 25 ton gods av RID-S-klass 5 vid urspårning kollidera med en vagn 

innehållande någon form av brännbart ämne som t.ex. bensin. Den blandning som då bildas kan 

motsvara 25 ton massexplosiv vara och leda till samma typ av konsekvenser som vid olycka med 

massexplosiva varor [22], se vidare avsnitt B.3.1.  

Om det utläckande godset inte exploderar utan istället fungerar brandunderstödjande och bidrar till 

vegetationsbrand eller liknande antas att konsekvensområdet blir liknande det för stor pölbrand enligt 

avsnitt B.3.3.  

Tabell 20. Konsekvensuppskattningar oxiderande ämnen och organiska peroxider. 

Scenario Avstånd till dödliga förhållanden 

Explosion 25 ton  250 m 

Gräsbrand etc. 40 m 
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C.3. UPPSKATTNING AV ANTAL OMKOMNA I RESPEKTIVE 
SCENARIO 

För att uppskatta antalet omkomna i respektive olycksscenario, enligt avsnitt B.3, multipliceras aktuellt 

konsekvensområde, enligt avsnitt C.2, med den persontäthet som antagits i området, enligt avsnitt 2.4.  
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BILAGA D. SKYDDSEFFEKTER 

Vid beräkningar av samhällsrisken för det aktuella planområdet och omnejd har skyddsfaktorer vid 

inomhusvistelse använts. Skyddsgraderna bygger på erfarenhetsmässiga bedömningar och 

internationella vägledningar så som CPR 18E [23]. I nedanstående stycken ges mer ingående 

motiveringar av ansatta skyddsgrader vid inomhusvistelse. 

Explosioner:  

Tryckvågor från större explosionslaster kan medföra omfattande skador på byggnader belägna långt 

ifrån olyckans centrum. Människor som befinner sig inomhus bedöms vara relativt skyddade från direkt 

tryckpåverkan men kan förolyckas om delar av byggnaden rasar. Kollaps av moderna byggnader till 

följd av jordbävningar bedöms kunna medföra ett skadeutfall på 20–50 % omkomna och 50–80 % 

skadade [56]. Inom Zon 1 antas ingen skyddsfaktor vid inomhusvistelse. Byggnader inom Zon 2 

kommer delvis vara skyddade från tryckpåverkan av framförvarande byggnader inom Zon 1. 

Skyddsgraden vid inomhusvistelse inom zon 2 till följd av explosioner på järnvägen antas uppgå till 50 

%. 

Olycksscenarier med brännbara gaser: 

Personer som vistas inomhus bedöms inledningsvis vara helt skyddade med avseende på infallande 

strålning från jetflammor. Om branden sprids och får fäste i byggnaden innan utrymningen har skett är 

antagandet mer osäkert. Gasmolnsexplosioner kan utöver strålningspåverkan även medföra 

tryckskador på omgivningen. Skyddsgraden vid inomhusvistelse med avseende på olycksscenarier 

med brännbara gaser antas i beräkningarna uppgå till 75 %.  

BLEVE: 

En BLEVE förväntas inte uppstå förrän efter cirka en halv till en timmes extern brandpåverkan på 

tanken. Fullskaliga tester har visat att oisolerade tankar med säkerhetsventiler kan klara 25 min av 

kraftig yttre upphettning innan en BLEVE inträffar [57]. Om tanken är värmeisolerad ökar den tiden till 

kring 90 minuter [57]. Vid BLEVE av en lagringstank med brandfarlig gas uppstår både tryck- och 

strålningspåverkan mot omgivningen. Strålningspåverkan bedöms dock utgöra den dimensionerande 

skadeeffekten med avseende på potentiellt konsekvensavstånd. Människor som befinner sig inomhus 

antas vara skyddade från den utfallande strålningen men skulle kunna förolyckas om delar av 

byggnadskroppen rasar. Möjligheten att hinna utrymma riskområdet bedöms även vara relativt god då 

olycksscenariot inte inträffar momentant. Skyddsfaktorn vid en BLEVE vid inomhusvistelse inom 

ansätts till 90 %.  

Utsläpp av giftig gas: 

I CPR 18E bedöms individer som befinner sig inomhus i princip vara helt skyddade (avseende risken 

att omkomma) vid ett utsläpp av giftig gas [58]. För byggnader som ligger nära anslutning till 

transportleden och olycksplatsen bedöms dock föregående antagande underskatta konsekvensen 

baserat på erfarenhet av liknande fall. Skyddsfaktorn vid inomhusvistelse inom Zon 1 avseende 

utsläpp av giftig gas antas konservativt i beräkningarna endast uppgå till 50 %. Inom Zon 2 antas 

skyddsgraden vid inomhusvistelse med avseende på utsläpp av giftig gas öka till 95 %. 

Pölbränder: 

Personer som vistas inomhus bedöms inledningsvis vara helt skyddade med avseende på infallande 

strålning från pölbränder. Om branden sprids och får fäste i byggnaden innan utrymningen har skett är 

antagandet mer osäkert. I beräkningarna ansätts en 90 %-ig skyddsgrad vid inomhusvistelse med 

avseende på olycksscenarier som medför pölbrand. 
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Hejlskov Trädvård AB 
Mail@hejlsovtradvard.se 
0708 46 48 97

Trädrapport Södergatan 31 Eslöv 
 
Art: Skogsek (Quercus robur) 
Stamdiameter: 85 cm (diameter i brösthöjd) 
Höjd: ca 23m 
kronutbredning: ca 16m, med mer utbredning på södra sidan än norra. 
 
Jag bedömer att trädet är fullt friskt, jag ser inga tecken på skador eller döda 
grenar utöver vad som förväntas från en frisk ek på denna storleken. 
Trädet har en central stam ungefär 4 meter upp och sedan delar den sig i tre 
stora stammar, varav två går uppåt och en sträcker sig söderut och står för 
den södra delen av kronan. 
 
Trädet står på ett torg med plattläggning runt stora delar av trädet, och 
gräsmatta och häck på södra sidan. Bygger man där gräset finns nu kommer 
trädet förlora en del av sin vattentillgång, men håller man behörigt avstånd 
bedömer jag inte att det kommer vara katastrofalt för trädet. Det kan dock 
vara till hjälp att försöka öppna upp för bättre vattentillgång på de ytorna som 
inte bebyggs. 
 
Jag rekommenderar att man inte gräver närmre än 10 meter från stammen. 
På södra sidan är det där kronan slutar nu. När man ska bygga kan man 
reducera kronan på den sidan med ett par meter, detta skulle också skapa lite 
mer symmetri i kronan och lätta vikten lite på den stora sidostammen. Men 
man kommer behöva återkomma och beskära det regelbundet efteråt för att 
det inte ska växa in och komma i konflikt med fasaden om man bygger 10 
meter från stammen. 
 
När man ska gräva rekommenderar jag att man först gräver ett dike försiktigt 
och gör en ordentlig rotbeskärning så man inte riskerar att fläka eller dra 
sönder rötter innanför den zonen man inte ska gräva i. Och gärna lägga 
bevattning och eventuellt näringstillförsel efteråt för att hjälpa trädet 
återhämta sig efter förlusten av rötter.  
 
Jag rekommenderar också att man spärrar av området under kronan vid bygge 
så inga maskiner kör där och så det inte förvaras massor eller material där, då 
det kan skada rötterna. 
 
Jag har också rekommenderat att ta bort stenläggning som just nu går helt 
upp till stammen, och eventuellt ersätta med en rabatt eller liknande för att 
minska framtida risk för skador på stammen. 
 
Matthias Hejlskov 
Arborist 
Hejlskov Trädvård AB
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2022-02-18 
Torsten Helander Kommunstyrelsens arbetsutskott 
+4641362995  
torsten.helander@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Beslut om granskning av Detaljplan för Sebran 38, 
Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav, den 27 februari 2018, § 26, fastighetsägaren till 
Sebran 38 positivt planbesked för att pröva ett nytt bostadshus. Ett planförslag har 
varit på samråd under tiden 8 mars 2021 till 8 maj 2021 för att bereda sakägare och 
myndigheteter tillfälle att inkomma med synpunkter. Inkomna synpunkter och 
kommunens kommentarer till dessa redovisas i en samrådsredogörelse. Inkomna 
yttranden berör framför allt buller, dagvatten- och skyfall samt utformning. Planförslaget 
har kompletterats och marginellt justerats med hänsyn till dessa frågor. 

Beslutsunderlag 
Plankarta Sebran 38, granskning 2022-03-07 
Planbeskrivning Sebran 38, granskning 2022-03-07  
Samrådsredogörelse 2022-03-07 
Bullerutredning, Sweco, Sebran 38 
Solstudie, Lokal XXX Arkitekter, Sebran 38 
Parkeringsutredning, Lokal XXX Arkitekter, Sebran 38 
Miljöteknisk markundersökning, Contractor Areco, Sebran 38 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, Sebran 38 

Beredning 
Planen har beretts med hjälp av kommunens anlitade plankonsulter. Tomten ligger i 
korsningen Västerlånggatan/Repslagargatan. Den är sedan länge bebyggd med ett 
mindre gatuhus och en likaså liten verkstadsbyggnad på gården. Planförslaget ger en 
högre exploatering än gällande plan och medger därmed en bättre ekonomi och ett 
troligare genomförande. Tomten ligger i ett hörnläge och bebyggs för att sluta an till 
bebyggelsen norrut i kvarteret på traditionellt stenstadsmaner, fasad möter trottoar. 
Detta skärmar det inre av kvarteret från den trafikerade Västerlånggatan och sluter 
kvarterets hörn. Tomten och gården är trång och uteplatser lokaliseras därför till 
takytor samt i en upphöjd gård över parkering i bottenvåning, som tack vare 
upphöjningen ändå kan nås av sol framåt kvällen. Fastigheten ligger omedelbart norr 

692 ( 858 )



 KS.2017.0442 

 2 (2) 

om kvarteret Stenbocken och öster om fastigheten Sebran, för vilka båda 
planuppdrag också finns.  
 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sända Detaljplan för Sebran 38, 

Eslövs kommun, på granskning under perioden den 1 april 2022 till 6 maj 2022. 
 

Beslutet skickas till 
Rezniqi § Fastighet, Repslagargatan 12, 24132 ESLÖV 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Eva Hallberg  Katarina Borgstrand 
Kommundirektör  Chef tillväxtavdelningen 
Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumverksamhetC

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras

0.0 Högsta nockhöjd i meter

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Hörnet ska utformas med en hörnavskärning i minst 1 ½ våning
f2 Takterass ska uppföras
Bottenvåning mot gata ska vara glasad till 50%
Fasad mot gata ska utformas i tegel med inslag av mönstermurning
Särskild vikt ska läggas vid utformning av tak och takfot
Balkonger får inte kraga ut över gata
Enskilda bostäder större än 35 kvadratmeter ska ha minst hälften av bostadsrummen orienterade mot en ljuddämpad sida
Loftgång och balkong får uppföras inom kvartersmark. Loftgång får inte uppföras mot gata
Byggnadskroppens fasad och tak ska ges en vertikal verkan
Balkonger får inte glasas in
Bottenvåning ska vara markerad och ha en höjd om minst 3,8 meter
Minst två entréer ska finnas mot gata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Marken ska överbyggas med ett planterbart bjälklag
b2 Ytan ska utföras nedsänkt för att möjliggöra en skyfallsyta för hantering av tillfällig översvämning,  4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

Bottenvåning mot gata ska utföras upphöjd minst 20 cm över gatan för att undvika inträngande skyfallsvatten,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Byggnad ska uppföras radonskyddad
Dagvatten ska omhändertas och fördröjas inom kvartersmark

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 13 § 1 st 1 p.

n1 Parkering får anordnas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid ,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 5 år

Villkor för startbesked
Startbesked för byggnad får inte ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom
sanering av förorenad mark,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Upplysningar

Tomtindelning fastställd 1975-11-25 för kvarteret 111 Sebran i Eslöv i Eslövs kommun upphävs för fastigheten Sebran 38

Inom planområdet ska dagvatten fördröjas och renas. Minst 10 mm regn per kvadratmeter hårdgjord yta bör fördröjas

UU

!

Slänt

Offentlig byggnad, fasad respektive takfot

Skärmtak respektive carport

Industri, fasad respektive takfot

Garage eller uthus, fasad respektive takfot

Bostad, fasad respektive takfot

Transformatorbyggnad

Ekonomibyggnad, fasad respektive takfot

Verksamhet, fasad respektive takfot Grundkartan är uppdaterad i februari 2022 på grundval av
Eslövs kommuns primärkarta.
Fastighetsredovisningen avser förhållandena i februari 2022

Johan Järnström
Mätningsingenjör
Miljö och Samhällsbyggnad

Referenssystem SWEREF 99 13 30
Höjdsystem RH 2000

!

Teckenförklaring
Rännstensbrunnar

[l

rF99

Rännstensbrunn, okänd
Rännstensbrunn, gjutjärn

Gränspunkt
Gränspunkt

Gränslinje
Användnings- eller kvartersgräns
Fastighetsgräns
Egenskapsgräns

Markanordning, punkt
d Trappil

Byggnad, linje
Bostad
Bostad, Skymd linje
Verksamhet
Uthus; Garage
Offentlig byggnad; Samhällsfunktion
Tillbyggnad, Husliv

Byggnadstillbehör, linje
Skärmtak
Trappa

UU

Markanordning, linje
* * Häck

Hägnadslinje
Murkant

UU Staket
Stödmur

Ledningsanordning
W!

Mark, punkt
G!?

Elanordning, Belysningsstolpe
Ledning, linje

Elledning, Skåp

Lövträd
Vägkant, linje

Vägkant
Kantsten

Rättighetsområden
Ledningsrätt! ! ! ! ! ! !

Rättigheter begränsningslinje
Ledningsrättsgräns! ! ! ! ! ! !
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Diarienummer: KS 2017.0442 

Upprättad: 2022-03-29               

Handlingar som tillhör detaljplanen: 

- Plankarta 

- Planbeskrivning 

- Fastighetsförteckning 

- Undersökning om betydande miljöpåverkan 

- Bullerutredning, Sweco 2020-11-05 

- Solstudie, Lokal XXX Arkitekter 2021-10-28 

- Parkeringsutredning, Lokal XXX Arkitekter 2021-10-28 

- Geotekniska förutsättningar, Lokal XXX Arkitekter 2021-10-28 

- Dagvatten och skyfall, Lokal XXX Arkitekter 2021-10-28 

- Miljöteknisk markundersökning, Contractor Areco 2019-05-09 

Standardförfarande:

 

Figur 1. Kartbild som visar planområdets placering i Eslöv tätort.  
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?  

En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen 

exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera 

placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är 

juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. 

Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för 

plankartans innebörd. 

PLANPROCESSEN  

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett 

förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda 

intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för 

sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter. 
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INLEDNING  

SAMMANFATTNING 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse om fyra till 

åtta våningar inom fastigheten samt möjlighet till centrumverksamhet.  

Exploatören planerar att bygga cirka 40 lägenheter. Planområdet är cirka 660 kvm 

och innefattar kvartersmark för bostadsändamål samt möjlighet till 

centrumverksamhet i bottenvåningen. 

Den nya byggnaden med en högre byggnadsdel i det sydöstra hörnet markerar 

korsningen Repslagaregatan och Västerlånggatan och ger en fondverkan i 

gaturummet. Tillsammans med kvarteret Timmermannen och kvarteret Stenbocken 

samlas hög bebyggelse (över 7 våningar) i Eslövs tätort till ett begränsat område 

vilket ger ett sammanhängande stadslandskap. Byggnaden regleras i gestaltning 

avseende bland annat utformning av fasader och bottenvåning vilket innebär en 

positiv förändring av Västerlånggatan och Repslagaregatan med ett blickfång som 

skapar en intressant fokuspunkt. Inom planområdet ligger idag två 

envåningsbyggnader med visst kulturhistoriskt värde. Byggnaderna visar på den 

äldre, lägre bebyggelsen med gathus som beskrivs i riksintresset för kulturmiljö i 

Eslöv. Rivning av dessa byggnader bedöms av kommunen inte påverka 

riksintresset i stort då de värden som finns inom planområdet finns representerade 

på andra platser i Eslöv så som längs Vångavägen där gathusen har det typiska 

utseendet och med egna trädgårdar på baksidan.  

Parkeringsbehov löses på kvarterets innergård. För att kompensera för parkeringens 

ianspråktagande av friyta ska parkering överbyggas med en upphöjd, 

planteringsbar, gård samt ska takterrasser uppföras. Området är känsligt för 

översvämning vid kraftigt skyfall och utformning av byggnaden samt den 

underliggande ytan på gården ska anpassas till detta.  

De huvudsakliga förändringarna efter samråd är:  

 Utveckling av förslaget i förhållande till riksintresse för kulturmiljö 

 Ändring av utformning av föreslagen byggnad 

 Utveckling av hantering av dagvatten- och skyfall samt geoteknik 

 Redaktionella ändringar i text och bild  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

PLANDATA 

Areal och Markägoförhållanden 

Planområdet är totalt cirka 660 kvm stort och omfattar fastigheten Sebran 38 och 

ägs av Rezniqi & Fastighet AB. 

Plansituation och angränsande fastigheter 

För planområdet gäller detaljplan S106 – Förslag till ändring av stadsplanen för 

område kring Föreningstorget i Eslöv som antogs 1961. Gällande detaljplan tillåter 

bostäder i tre våningar på halva delen av fastigheten mot Västerlånggatan. 

Resterande mark får inte bebyggas enligt planen. Detaljplanen är inte genomförd 

inom aktuell fastighet. 

Angränsande fastigheter är Sebran 34, 35 och 37 samt Eslöv 53:4.  

 

Eslövs station 

Planområde 
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BEFINTLIG STADSBILD OCH MARKANVÄNDNING 
Planområdet ligger i korsningen Repslagaregatan och Västerlånggatan. Inom 

planområdet finns två sammanbyggda byggnader i en våning med tillhörande 

komplementbyggnader på en mindre gård. Gården är i huvudsak hårdgjord och 

infart sker från Västerlånggatan.   

Byggnaderna är en av de kvarvarande låga byggnaderna i Eslövs tätort och används 

i nuläget som kontor. Den låga skalan och formen är typisk för de mindre 

bostadshus som uppfördes längs de äldre tillfartsvägarna in till centrala Eslöv. 

Gathusen bildade en enhetlig miljö och längs vissa gator finns denna enhetliga 

miljö kvar såsom vid Västergatan som ligger cirka 300 meter från planområdet. 

Fasaden på en av byggnaderna är i puts mot Repslagaregatan och tegel in mot 

gården. Den andra byggnadens fasad är i skivmaterial och är tydligt 

tilläggsisolerad. 

Enligt Stadsbyggnadsprogrammet för Eslövs kommun från 2004 ligger 

planområdet precis utanför området ”Stenhusstaden” som syftar på slutna kvarter 

med putsade eller tegelklädda fasader. Området som kvarteret är beläget i är även 

upptaget i område av riksintresse för kulturmiljövård. Riksintresset gäller 

järnvägsstaden och den stadsmiljö som visar järnvägen och industrialismens 

betydelse för Eslövs tätortsutveckling, från stationssamhälle till stad.  

  

Foto över planområdet sett från Västerlånggatan (2020-09-03) 
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Historik  

Planområdet omfattades av Erik Bülow-Hubes stadsplan från år 1913 innan en 

ändring av stadsplanen för området gjordes. I stadsplanen går det att se befintligt 

hörnhuset på fastigheten som markerar korsningen Västerlånggatan – 

Repslagaregatan samt vad som kan vara en låg gårdsbyggnad som finns på 

fastigheten idag.  

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

Översiktsplan Eslöv 2035 

Planområdet ingår i Översiktsplan Eslöv 2035, antagen av kommunfullmäktige 

2018-05-28. Avseende förtätning anger översiktsplanen att tillkommande 

bebyggelse ska ta hänsyn till befintliga värden och förutsättningar i området och att 

utveckling ska verka för socialt hållbara strukturer och motverka segregation 

genom bland annat varierande hustyper och upplåtelseformer. Kommunen ska 

värna och stärka kulturhistoriska värden, platser, stråk och gatumiljöer samt sociala 

och demokratiska rum. Ambitionen är att stärka inkluderande miljöer som 

uppmuntrar till möten, aktiviteter och rörelser på lika villkor. 

Planområdet ingår i förtätningsområde för väster om stambanan. Förtätning ska ske 

i lämpliga lägen och med en blandad täthet och funktioner. Ny bebyggelse ska 

komplettera och stärka de befintliga värdena i området. Hänsyn ska tas till 

vattenhantering, buller, grönstruktur, kulturmiljö och riksintresse för 

kommunikationer och kulturmiljö. Nära planområdet går även en grön koppling 

från östra delen av Eslövs tätort genom parken Stallhagen och vidare västerut.   

Förtätningen av Sebran 38 bedöms av kommunen vara förenlig med gällande 

översiktsplan.  

Stadsplan över Eslöv 1913, aktuellt planområde markerad med streckad linje 
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Gällande detaljplan 

För planområdet gäller detaljplan S106 – Förslag till ändring av stadsplanen för 

område kring Föreningstorget i Eslöv som antogs 1961. Gällande detaljplan tillåter 

bostäder i tre våningar på halva delen av fastigheten mot Västerlånggatan. 

Resterande mark får inte bebyggas enligt planen. Detaljplanen är inte genomförd 

inom aktuell fastighet. Inom planområdet gäller även tomtindelning 1975-11-25 för 

kvarteret 111 Sebran i Eslöv i Eslövs kommun.  

 

Angränsande detaljplaner 

 ”S-171 - Ändring av stadsplanen för kvarteret 111 Sebran” antagen 1975. 

Detaljplanen anger område för centrumbebyggelse och område för 

bostäder i högst tre våningar gällande bostadsbebyggelse. 

 ”S-60 - Ändring av stadsplan för området kring Föreningstorget” 

antagen 1954. Detaljplanen anger område för allmän plats gata/torg. 

 ”S-96 - Ändring av stadsplanen för kvarteren 106 Kronhjorten och 104 

Isbjörnen” antagen 1961. Detaljplanen anger område för bostäder i högst 

tre våningar.  

 ”S92 - Ändring av stadsplanen för kvarteret 212 Timmermannen”, antagen 

1960. Detaljplanen anger område för bostäder i högst tre våningar mot 

Västerlånggatan och bostäder och handel i två våningar mot 

Repslagaregatan. 

 ”E220 - Detaljplan för Stenbocken 14 & 15”, antagen 2021. Detaljplanen 

anger område för bostäder och centrumverksamheter i två till åtta våningar.  

 

På angränsande fastighet Sebran 34 och 35 finns en pågående planbeskedsärende.   

Utsnitt från gällande detaljplan S106 – ”Förslag till ändring av stadsplanen för 

område kring Föreningstorget i Eslöv” för Sebran 38. Aktuellt planområde 

markerat med röd streckad linje. 
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Bostadsförsörjningsprogram  

Gällande bostadsförsörjningsprogram (2021) visar att Eslövs har haft en stadig 

befolkningstillväxt under 2000-talet och befinner sig i en expansiv region där 

befolkningen kommer att öka. Det är främst barn samt vuxna i åldrarna 30–49 år 

som flyttar till Eslöv. Inflyttare lockas av närhet till natur och rekreation, huspriser, 

pendling och boende. Majoriteten av kommuner i såväl riket som Skåne rapporterar 

ett underskott av bostäder, inklusive Eslövs kommun. Majoriteten av bostäderna i 

Eslöv byggda sedan 2013 har varit flerbostadshus, framför allt hyresrätter.  

Kommunens mål för bostadsförsörjningen delas upp i tre teman: bostadsutbud, 

befolkningstillväxt och särskilda grupper.  

1. Det ska byggas ca 200 bostäder i genomsnitt per år 

2. Kommunens ska främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen. 

Stor vikt ska läggas vid att öka andelen småhus och bostadsrätter i syfte att 

få till varierade boendealternativ. 

3. Kommunen ska fortsätta utveckla centrum i Eslövs stad samt Östra Eslöv. 

Stor hänsyn ska tas till grönområden och rekreationsområden. 

4. Bostadsförsörjningen av byarna ska anpassas utifrån byarnas unika 

bostadsbehov och identitet 

 

5. Befolkningen ska öka med cirka 1 procent årligen 

6. Kommunen ska stärka sin roll i regionen 

 

7. Kommunen ska öka det varierade utbudet av boendemöjligheter för Eslövs 

äldre befolkning för att ge dem ökad möjlighet till självständighet och 

trygghet 

8. Kommunen ska jobba för att fler personer ska få egna boendekontrakt 

Karta över angränsande detaljplaner. Aktuellt planområde markerad med röd 

streckad linje.  
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9. Kommunen ska säkerställa moderna och tillgängliga boendealternativ för 

personer med funktionsnedsättning 

 

Exploatören avser bygga cirka 40 stycken lägenheter utifrån detaljplaneförslaget. 

Upplåtelseform och storleksblandningar regleras inte i detaljplanen.  

Planuppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade 2018-02-27 att ge positivt 

planbesked och planuppdrag för detaljplan för Kv. Sebran 38. 

Riksintressen 

Planområdet är berört av riksintresse för kulturmiljövård, område M182. 

Riksintresset är motiverat utifrån järnvägens och industrialismens påverkan på 

utvecklingen av Eslöv från stationssamhälle till stad. I beskrivningen av 

riksintresset är följande värden uttryckta: ”Spår av vägsträckningar, 

markanvändning och bebyggelse från tiden före järnvägens tillkomst och det nya 

samhällets tidigaste skeden. Den successivt framvuxna rutnätsplanen med 

tomtstruktur, platsbildningar och gaturum. Bebyggelsen och dess täta, 

stadsmässiga, men relativt småskaliga karaktär. De kringbyggda kvarteren med 

bostäder och lokaler för handel och hantverk samt ekonomibyggnader och 

bakgårdar. Offentliga byggnader med bland annat den nygotiska kyrkan (1891) 

som givit upphov till begreppet "Eslövsgotik". Järnvägsmiljön med stationshuset 

från 1913, industribyggnader och andra till järnvägen knutna byggnader och 

anläggningar. Den lokala byggnadstraditionen med hus i företrädesvis rött och 

gult tegel. Inslag av parker och grönska. Det tidiga 1900-talets 

utvidgningsområden, med tidstypisk terränganpassad plan och villor på stora, 

grönskande tomter. Medborgarhuset, ritat av H Asplund, från 1957 och annan 

bebyggelse som visar den fortsatta utvecklingen under 1900-talet.” (Text från 

RAÄ, ”Riksintressen för kulturmiljövården – Skåne län, 2014-02-18”) Läs även 

under rubriken ”Kulturmiljö”.  

Miljöbalken  

På fastigheten har det tidigare funnits en bilverkstad som har gett upphov till viss 

förorening av marken inom planområdet. Läs mer under rubriken 

”Markföroreningar”.  
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KULTURMILJÖ 

Kulturhistoriska byggnader och miljöer 

Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård där värdet bland annat ligger i 

Eslövs utveckling från stationssamhälle till stad. För området där fastigheten 

Sebran 38 finns är de värdebärande elementen av riksintresset framför allt 

rutnätsstaden och gathusbebyggelsen.  

Byggnaderna inom planområdet har ett visst kulturhistoriskt värde. Under åren har 

båda byggnaderna förvanskats med bland annat tilläggsisolering och fönsterbyte 

men byggnadernas volym visar på hur gathusbebyggelsen i Eslöv har sett ut.  

Vid sekelskiftet skedde en stor expandering av orten och 1913 uppfördes den första 

stadsplanen där Västergatan blev en viktig indelning för de olika stadskaraktärena i 

tätorten: Stenstaden, trädgårdsstaden/villastaden och småhusbebyggelse. Längs 

Västergatan går det att se alla stadskaraktärer och hur bebyggelsen i tätorten har 

förändrats från bondgårdar och gatuhus till varierande och småskalig till större 

likformiga och sammanhängande byggnadsvolymer från 1930-talet och framåt. 

Enligt kulturmiljöinventering från 2018 (som ligger till grund för pågående arbete 

med kulturmiljöprogram för Eslöv) ligger kvarteret Sebran inom stadskaraktären 

småhusbebyggelse. Stadskaraktären av småhusbebyggelse är mest märkbar längre 

väster om planområdet och utmärks av så kallad ”utomplansbeyggelse”, 

bebyggelse som uppkom innan den första stadsplanen togs fram.  

Gathusen, som omfattas av riksintresset, var små bostäder i oftast 1 - 1½ våning 

och individuellt utformade. Husen var placerade med långsidan utmed gatan och 

med trädgårdar på baksidan. Fasaderna var ofta i tegel eller puts med entrén mot 

gatan. Typiska hus från den här perioden finns fortfarande att se längs Vångavägen, 

cirka 300 meter väster om planområdet.  

Byggnaderna inom kvarteret Sebran finns inte beskrivna i något 

kulturmiljöunderlag och är inte inventerade. I kommunens bygglovsarkiv finns 

bygglov från år 1914 som anger att byggnaden som vetter mot Repslagarevägen är 

avsedd som verkstad. 1922 inreds vinden i verkstaden med ett litet kontor som har 

fönster ut mot Repslagaregatan och 1939 byggs en ekonomibyggnad med garage 

på gården mot Sebran 37.  Byggnaden i hörnet av fastigheten är avsedd för bostad 

vilket bekräftas genom ett bygglov från 1928 då bygglovet gäller ”Förslag till 

ändring med bibehållande af 2 kök”. Det är inte fastställt när denna byggnad först 

uppfördes. I bygglovet från 1914 redovisas som befintlig. Det verkar även har 

funnits en affär i hörnet då det är angivet i ett senare bygglov från 1957. I 

bygglovet från 1957 föreslås en förändring som innebär att affären tas bort och 

verkstadsbyggnaden och bostadsbyggnaden byggs ihop. Det är oklart om det finns 

kvar bostäder i byggnaden efter denna förändring. 1988 sker byte av fasad och 

byggnaderna får utseendet de har idag.  
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Befintlig bebyggelse inom planområdet sett från Repslagaregatan 

Karaktäristiska gathus längs Vångavägen 

Kartbild som visar Vångavägen och Västergatan i relation till planområdet 
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 Utdrag från bygglov från 1914, ”Förslag till verkstadsbyggnad”  
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ARKEOLOGI/FORNLÄMNINGAR 
Det finns inga kända fornlämningar inom området.  

SERVICE 
Inom 500 meter från planområdet finns flera butiker och restauranger. I direkt 

anslutning finns en livsmedelsbutik.  

Inom 500 meter finns flera grundskolor (Västra skolan, Ekenässkolan) och 

förskolor (Emmabo, Kluringen) samt ett äldreboende (Gjutaregården). Närmaste 

vårdcentral ligger 400 meter öster om planområdet.  

TRAFIK 

Gång- och cykelvägar  

Längs Västerlånggatan finns det dubbelsidig gångbana och cykling sker på gatan i 

blandtrafik. Längs Repslagaregatan finns dubbelsidig gångbana och även här sker 

cykling i blandtrafik.  

I och med ombyggnad av Föreningstorget, ca 140 meter norr från planområdet, 

finns planer på att även utveckla Västerlånggatan i anslutning till torget och bygga 

om den med cykelbana. Det finns inga beslut om cykelbanan även skulle fortsätta 

längre söderut längs hela Västerlånggatan.   

Kollektivtrafik 

I direkt anslutning till planområdet finns en busshållplats, Repslagaregatan. 

Busslinje 2 trafikerar hållplatsen med en turtäthet av två avgångar i timmen. 

Busslinjen går till bland annat Stora Torg och Eslövs station.  

Utdrag från bygglov från 1957 som visar ombyggnad av bostadsbyggnaden i hörnet av Sebran 38 
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Från planområdet tar det cirka 5 minuter att cykla och cirka 10 minuter att gå  till 

Eslövs station där både buss och tåg trafikerar. Bland annat går Öresundståg och 

Pågatåg till Lund, Malmö och Kristianstad.  

Biltrafik  

Enligt kommunens trafikmätning från 2016 trafikerar 4 700 fordon per 

vardagsmedeldygn Västerlånggatan där 5% klassas som tung trafik. Cirka 1 200 

fordon per vardagsmedeldygn trafikerar Repslagaregatan där 5% är klassad som 

tung trafik. Andel tung trafik har påverkan på bland annat bullerberäkning. Läs mer 

under rubrik ”Buller och störningsskydd”.  

 

Parkering  

På Sebran 38 finns idag en parkeringsyta för cirka fem till sex bilar. Det finns inte 

möjlighet till längsgående parkering på Repslagaregatan eller Västerlånggatan.  

Den 6 april 2021 antog kommunstyrelsen i Eslövs kommuns parkeringsnorm 2020 

för kommunen. Inom den centrala zonen ska det finnas minst 6 bilparkeringar och 

20 respektive 2 parkeringar för cykel och lastcykel per 1000 m2 BTA.  

 

NATUR 
Inom planområdet finns inga gröna värden då hela området är bebyggt eller belagt 

med hårdgjorda ytor. Närmaste rekreationsområde är parken Stallhagen som ligger 

150 meter från planområdet. I Stallhagen finns lekplatsen Vallarevägen. Omkring 

200 meter öst om planområdet finns även Badhusparken som också har en lekplats 

med både lekredskap för yngre och aktiviteter för äldre barn så som basketkorgar.  

TOPOGRAFI 
Inom planområdet finns inga höjdskillnader. Medelhöjden i planområdet är 61 

meter över nollplanet. Repslagaregatan och Västerlånggatan ligger även dessa på 

61 meter över nollplanet närmast planområdet. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
En översiktlig geoteknisk bedömning (Lokal XXX arkitekter, 2021-10-28) för 

planområdet baserad på tidigare utförda geotekniska utredningar och åtgärder i 

Tabell Parkering cykel/ 1000 m2 BTA   

 Centrala zonen Övriga staden och kommunen 

 Cykel Lastcykel Cykel Lastcykel 

Flerbostadshus 20 2 20 2 

Småhus På egen fastighet 

Verksamheter 20 4 20 4 

Tabell Parkering bil/ 1000 m2 BTA   

 Centrala zonen Övriga staden och kommunen 

Flerbostadshus 6 8 

Småhus På egen fastighet 

Verksamheter 6 8 
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närområdet redovisar att det är troligt att det kommer krävas 

grundläggningsåtgärder. I “Översiktligt Projekterings PM Geoteknik”, upprättad av 

Sweco för det intilliggande Kvarteret Stenbocken fastslår man att “byggnader i upp 

till 5 våningar bedöms kunna grundläggas utan några speciella geotekniska 

förstärkningsåtgärder”. En högre byggnad kräver andra grundläggningsåtgärder, 

exempelvis pålning likt den grundläggningsmetod som utförts i Kv Timmermannen 

16 som är belägen mindre än 100 meter från Sebran 38. 

MARKFÖRORENINGAR 
På Sebran har det tidigare legat en bilverkstad. Contractor Areco har tagit fram en 

översiktlig miljöteknisk markundersökning daterad 2019-05-09. Provtagningen 

genomfördes av utredaren 2019-05-02. Gårdsplanen delades in i två områden och 

prover togs från fyra borrpunkter. Inga prov togs på massor under befintliga 

byggnader. Sju prov skickades på analys för BTEX, alifater, aromater, PAH och 

metaller inkl. kvicksilver.  

Analysresultatet visade på halter över känslig markanvändning (KM) för PAH-H, 

bly och koppar i område 1 vid 0–0,5 m. Vid 0,5–1 m ligger halterna av koppar över 

mindre känslig markanvändning (MKM). Även i område 2 vid 0–0,5 m är halten 

av koppar över MKM. Vid 1,5–2,2 m ligger halten av PAH-H samt PAH-M över 

KM. De naturliga jordlagren vid 1–2 m i område 1 samt vid 2,2–3 m i område 2 

visar inte på några halter över mindre ringa risk (MRR).  

Förslag på åtgärder för att avhjälpa föroreningarna är att schakta ur fyllnads-

massorna ned till de naturliga jordlagren. Hur djup fyllningen är undersöks i 

samband med att en detaljerad geoteknisk utredning tas fram i bygglovsprocessen.   

 

Område som har undersökts avseende markföroreningar. 
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DAGVATTEN OCH SKYFALL 
Planområdet ligger i direkt anslutning till ”Detaljplan för Stenbocken 14 och 15”. I 

dagvatten- och skyfallsutredning för Stenbocken 14 & 15 (Sweco, 2020-04-30 (rev. 

2021-05-17) anges att planområdet för Stenbocken ligger inom avrinningsområdet 

för Bråån: Kävlingeån - Damm i Rolfsberga (WA89289464) men att vatten leds till 

Krondiket vidare till Krondammen för att slutligen mynna i Saxån: Välabäcken-

källa (WA65855704). Planområdet sammanfaller också med avrinningsområde för 

grundvattenförekomsten Eslöv-Flyinge (WA23502724). Saxån - Välabäcken-källa 

ekologiska status är klassad som måttlig. Eslöv – Flyinge ekologiska status är även 

denna klassad som god. Eftersom Sebran 38 ligger direkt norr om Stenbocken 14 

och 15 är det sannolikt att båda planområdena ligger inom samma 

avrinningsområde.  

Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde.  

Enligt skyfallskartering från 2016 är planområdet utsatt för översvämning vid 

kraftiga skyfall och vatten kan bli stående upp till ett djup på 20 cm på ytan som 

idag är parkering. Lågpunkten är ca 12 meter lång och 9 meter bred (108 m2). 

Räknat på en översvämning om 20 cm innebär det att cirka 25 m3 skyfallsvatten 

kan ansamlas på ytan vid översvämning.  

Utdrag från skyfallskartering. Planområdet markerat med röd streckad linje 
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MARKRADON 
Radonhalten är uppmätt till mellan 9,8 och 17,8 kBq/m3, vilket är inom 

normalriskintervallet. (Normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark >50 

kBq/m3.) 

LUFTFÖRORENINGAR  
Luften i Eslöv är generellt god. Eslöv ligger dock över genomsnittet i länet vad 

gäller kväveoxider och partiklar. Kväveoxiderna kommer främst från väg- och 

tågtrafik samt från jordbruket och partiklarna kommer främst från jordbruket.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Ledningar för dagvatten, spillvatten och vatten finns i Västerlånggatan och 

Repslagaregatan. Det finns både separerade och kombinerade ledningar för 

spillvatten.  

Ledning för fiber finns i Repslagaregatan. Ledning för fjärrvärme finns i 

Västerlånggatan.  

Genom planområdet går en teleledning som kopplas på övriga teleledningar i 

Repslagaregatan och Västerlånggatan.  

Sophantering sker på egen fastighet. Närmaste återvinningstation ligger vid 

Norregatan, cirka 400 meter från planområdet.   
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PLANFÖRSLAG    

Plansökande  

Plansökande är Rezniqi fastigheter AB. Lokal XXX Arkitekter har tagit fram ett 

bebyggelseförslag för plansökanden.  

Planens syfte 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse om fyra till 

åtta våningar inom fastigheten samt möjlighet till centrumverksamhet. 

 

 MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD    
Markanvändningen inom Sebran 38 kommer att ändras från kontor till bostäder 

samt möjlighet till centrumverksamhet.  

Ny bebyggelse ska uppföras i varierande fyra till åtta våningar. De högre 

våningarna markerar korsningen Repslagaregatan/Västerlånggatan och skapar ett 

blickfång. Planförslaget innebär att kvarteret kommer att få en hög exploatering. 

För att tillskapa gårdsytor ska parkeringen överbyggas med ett planterbart bjälklag 

och för att kompensera de begränsade gårdsytorna ska takterrasser byggas. Ytan 

under gården ska uppföras nedsänkt för att kunna fungera som en skyfallsyta vid 

tillfälliga översvämningar vid kraftiga regn.  

Byggnaden ska ha en hög arkitektonisk kvalitet för både tak, takfot, fasader och 

bottenvåning. Det innebär att särskild omsorg ska läggas vid byggnadens detaljer 

och material vilket är viktigt med hänsyn till omfattningen av exploateringen och 

att planområdet är beläget i ett centralt och känsligt läge.  

I bottenvåning finns utrymme för verksamheter då denna är reglerad till att ha ett 

fritt mått till överliggande bjälklag om minst 3,8 meter.  

Vybild över förslagen ny byggnad av Lokal XXX arkitekter. Bilden visar ett 

skissförslag.  
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Bild från Västerlånggatan i riktning norrut.  

Bild från Repslagaregatan i riktning västerut.  

Bild från Västerlånggatan i riktning söderut.  
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TRAFIK 
Vid byggnation ska antal föreslagna parkeringar följa Eslövs kommuns 

parkeringsnorm. Normen anger för planområdet att det ska anordnas 6 p-platser per 

1000 kvm BTA gäller för bil och 20 respektive 2 p-platser per 1000 kvm BTA för 

cykel och lastcykel. Den föreslagna bebyggelsen är cirka 3600 kvm BTA och ger 

därför ett behov av cirka 17 stycken bilparkeringsplatser och 55 stycken 

cykelparkeringar (Parkeringsutredning, Lokal XXX Arkitekter, 2021-10-28). All 

parkering får plats inom planområdet på gården.  

Med hjälp av Trafikverkets Trafikalstringsverktyg har tillkommande biltrafik 

bedömts vara 21 bilresor/dag. Planområdets läge innebär att det är troligt att en stor 

del av de boende kommer att använda kollektivtrafik för längre resor och gå eller 

cykla för kortare resor.  
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För att ansluta till planområdet behöver en ny utfart anläggas. Var utfarten anläggs 

styrs inte i plankartan. Västerlånggatan eller Repslagaregatan bedöms av 

kommunen inte påverkas av var utfarten anläggs.  

Cykelparkering kan med fördel förläggas i bottenvåning ut mot gata. Det skapar ett 

intressant möte mellan gatan och bostäderna genom en ”halvoffentlig” miljö och 

skapar liv på gatan genom att människor rör sig i området. Ett cykelgarage i 

bottenvåningen blir även lättillgängligt för boende vilket uppmuntrar till att ta 

cykeln i stället för bilen.   

 

BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD 

Gällande riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader definieras i Förordning 

om trafikbuller vid bostadsbyggnader, Svensk författningssamling 2015:216 t.o.m. 

2017:359. Buller från spårtrafik och vägar får inte överskrida 60 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. För bostadsbyggnader om högst 35 kvm 

gäller en högsta ljudnivå om 65 dBA. Vid uteplats får ekvivalent ljudnivå vara max 

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA max ljudnivå vid en uteplats om en sådan 

ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Sweco har gjort en  bullerutredning för planområdet (2020-11-05). Syftet med 

utredningen är att kartlägga bullersituationen för planområdet år 2040 i full 

utbyggnad. Utredningen tar hänsyn till buller från väg. Buller från järnväg har inte 

vägts in i bedömningen då en sådan bedömning har gjorts i bullerutredningen för 

närliggande detaljplan ”Stenbocken 14 och 15” (Sweco, 2021-04-12). Utredningen 

för Stenbocken visar att järnvägsbuller inte har någon påverkan på 

bullersituationen. Det är vägbuller som är bullerkällan.   

Mot Västerlånggatan uppfyller föreslagen byggnad inte riktvärde för buller vilket 

innebär att åtgärder måste vidtas för att uppfylla gällande förordning. Mot 

Repslagaregatan uppfylls riktvärdet och likaså uppfyller förslaget buller vid 

uteplats om dessa placeras på tak eller på gården.   

Exempel på cykelparkering i bottenvåning av ett bostadshus  
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För att säkerställa att detaljplanen uppfyller kraven på en god boendemiljö utifrån 

bullersituationen reglerar kommunen att enskilda bostäder större än 35 

kvadratmeter måste ha minst hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad sida. 

Uteplatser och balkonger behöver även dessa uppfylla krav enligt gällande 

bullerförordning, om sådana anordnas i anslutning till bostaden.   

I plankartan har planbestämmelse om buller införts som innebär att enskilda 

bostäder större än 35 kvadratmeter ska ha minst hälften av bostadsrummen 

orienterade mot en ljuddämpad sida.  

 

NATUR 
Inga naturvärden kommer att tillskapas i samband med genomförande av 

detaljplanen. Visst naturvärde kan fås genom god utformning av gårdsmiljön.  

EKOSYSTEMTJÄNSTER  
Det finns inga identifierande ekosystemtjänster inom planområdet och det finns 

bara begränsade möjligheter till grönytor i markplanet med anledning av den trånga 

tomten.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Ny bebyggelse innebär anläggning av nya anslutningspunkter för dag-, spill-, och 

dricksvatten. Anslutning behöver även ske till elnätet. Det finns möjlighet för ny 

bebyggelse att ansluta till fjärrvärme och fiber.  

Fastighetsägarna ansvarar för hantering av eget avfall och källsortering som ska 

ske på kvartersmark.  

  

Utdrag från bullerkarta, Sweco  
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SÄKERHET OCH HÄLSA  

Förorenad mark 

Inom planområdet finns områden med förorenad mark. Hantering av 

markföroreningar sker genom en generell planbestämmelse om villkor om 

startbesked. Villkoret anger att startbesked för byggnad får inte ges för ändrad 

markanvändning förrän markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom 

sanering av förorenad mark. Det innebär att det inte är möjligt att varken inreda 

befintliga byggnader inom planområdet som bostäder eller uppföra nya byggnader 

för bostäder innan markföroreningen är avhjälpt. Kontrollansvarig ansvarar för att 

kontrollera att sanering har skett innan godkänt startbesked ges. Förorenade massor 

ska omhändertas enligt gällande föreskrifter och föras till godkänd 

mottagningsanläggning.    

SOCIALA ASPEKTER 

Trygghet, jämställdhet och mångfald 

Planområdet innefattar idag kontorsverksamhet. Kontorsverksamheter innebär att 

planområdet befolkas under arbetstid men vanligtvis inte efter klockan 17 på 

eftermiddagen. Genom att tillskapa bostäder och möjliggöra för 

centrumverksamheter på platsen kan den upplevda tryggheten på platsen öka då 

området kommer att befolkas under en större del av dygnet.  

I närheten av planområdet finns många gröna ytor och säkra gång- och cykelvägar 

som underlättar kopplingen mellan olika målpunkter inom närområdet och mellan 

stadsdelarna. 

Barnkonventionen    

I närområdet finns tillgång till förskolor, skolor och rekreationsområden med säkra 

och trygga gång- och cykelförbindelser. Närheten till rekreationsområden, så som 

Stallhagen, kan delvis kompensera bristen på friyta inom planområdet. 
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KONSEKVENSER  

MILJÖKONSEKVENSER 

Strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken 

Tillväxtavdelningen bedömer med vägledning av förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 

§ PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför 

inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.  

Planförslag innebär förtätning i centrala staden i linje med gällande översiktsplan. 

Planens genomförande bedöms av kommunen som helhet inte bidra till negativa 

effekter för miljön eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. 

Genomförande av planen innebär sanering av markföroreningar vilket är positivt.  

Påverkan på riksintresse  

Planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljövård. De uttryck för riksintresset 

som finns inom planområdet uttrycks framför allt i: 

 Den successivt framvuxna rutnätsplanen med tomtstruktur, platsbildningar 

och gaturum 

 Det nya samhällets tidigaste skeden vilket kan ses bland annat i småskalig 

bebyggelse (inom planområdet gatuhusbebyggelse) 

 

Den nya bebyggelsen förhåller sig till rutnätsplanen genom att skapa ett tydligt 

kvarter som följer rutnätsformen.  

De befintliga byggnaderna inom planområdet kommer att rivas vid genomförande 

av planen vilket innebär att det värdet försvinner inom planområdet. 

Gathusbebyggelsen i Eslöv uttrycks dock fortfarande framför allt på Vångavägen, 

300 meter väster om planområdet, där gathusen tydligt har de värden som beskrivs 

i kommunens kulturmiljöunderlag med byggnader som är individuellt utformade 

och med trädgårdar på baksidan. Byggnaderna inom kvarteret Sebran finns inte 

beskrivna i något kulturmiljöunderlag och är inte inventerade och rivning av dessa 

bedöms av kommunen inte påverka riksintresset påtagligt negativt. 

Den småskalighet som beskrivs i riksintresset kommer genom genomförande av 

detaljplanen försvinna inom planområdet. Mot grannfastighet i norr kan ny 

byggnad vara maximalt 15 meter i nockhöjd, motsvarigheten till 4 våningar, för att 

möta befintlig byggnad på grannfastighet som är tre våningar plus en vindsvåning. 

Mot Repslagaregatan kan ny byggnad delas upp i två högre volymer, 19,5 meter 

och 26 meter som motsvarar 6 och 8 våningar. Dessa höjder förhåller sig till de 

andra höga byggnaderna i närområdet, kvarteret Timmermannen i sydväst och 

föreslagna byggnader inom kvarteret Stenbocken i söder. En högre byggnad i 

korsningen Repslagaregatan/Västerlånggatan markerar hörnet och skapar en 

fokusbyggnad från både Repslagaregatan och Västerlånggatan. Den högre 

byggnaden anser kommunen är positiv för att knyta ihop utvecklingen i den här 

delen av centrala Eslöv och att hög bebyggelse, över 7 våningar, samlas på ett 

ställe i Eslöv. På detta sätt begränsas påverkan högre bebyggelse har på 

småskaligheten som beskrivs i riksintresset. Den kumulativa effekten av utveckling 
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av fastigheten Sebran 38 tillsammans med övrig utveckling i Eslövs centrala delar 

bedöms av kommunen inte påverka riksintresset negativt då riksintressets uttryck 

och värdebärande delar finns kvar i andra delar av Eslöv.    

Ett uttryck för riksintresset som inte finns inom planområdet men som planområdet 

berörs av är: 

 Den lokala byggnadstraditionen med hus i företrädesvis rött och gult tegel. 

 

Bebyggelsen runt om planområdet är i gult eller rött tegel. Att fortsätta med Eslövs 

tegeltradition är önskvärt varför detaljplanen reglerar detta genom att fasader ska 

utföras i tegel med mönstermurning.  

 

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 

Luftkvalitet 

Detaljplanen bedöms av kommunen inte påverka möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Inga områden i och omkring planområdet 

överskrider miljökvalitetsnormer för utomhusluft och planen innebär ingen 

betydande ökning av trafik.  

Vattenkvalitet  

Avrinning från aktuellt planområde bedöms av kommunen inte påverka 

recipienterna. Dagvatten ska fördröjas och renas innan det släpps ut i ledningar. 

Minst 10 mm regn per kvadratmeter hårdgjord yta bör fördröjas. Hur denna 

fördröjning sker regleras inte i plankartan utan hanteras i kommande 

bygglovsprocess.  

DAGVATTEN  
Anslutning kan ske till VA-Syds dagvattennät. Då dagvattennätet är överbelastat 

ska fördröjning och rening av dagvatten ske inom planområdet innan vattnet släpps 

till dagvattennätet. Jämfört med befintlig hårdgjord yta inom planområdet kommer 

föreslagen bebyggelse inte ge upphov till ett ökat dagvattenflöde.  

ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL  
Området är känsligt för översvämning vid kraftigt skyfall. Genom att utforma 

byggnaden utifrån förutsättningar för skyfall kan byggnadens konstruktion 

skyddas, exempelvis genom att uppföra en något upphöjd bottenvåning som klarar 

av naturligt översvämmande vatten.  

Vid genomförande av planen byggs en lågpunkt bort. Lågpunkten är ca 12 meter 

lång och 9 meter bred (108 m2) och kan översvämmas enligt kommunens 

skyfallskartering med upp till 20 cm vatten. Det innebär att cirka 25 m3 

skyfallsvatten kan ansamlas på ytan vid översvämning. För att delvis kompensera 

för den borttagna lågpunkten ska ytan under den överbyggda gården uppföras 

något nedsänkt så att den kan fungera som en skyfallsyta.  
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MARK OCH GRUNDLÄGGNING 
En geoteknisk utredning kommer att genomföras i samband med bygglov där val 

av grundläggning ingår.  

MARKRADON 
Utförande av byggnader ska vid normalriskmark för radon ske med en 

radonskyddad grundläggning. Utförande av radonskyddad grundläggning regleras i 

detaljplanen med planbestämmelse ”Byggnad ska utföras radonskyddad”.  

MARKFÖRORENINGAR 
Inom planområdet förekommer förorenad mark. Detaljplanen säkerställer hantering 

av markföroreningar genom administrativ planbestämmelse avseende villkor för 

startbesked.  

STADSBILD 
Planförslaget förändrar stadsbilden i centrala Eslöv men ansluter i höjd till 

närliggande kvarteret Timmermannen och föreslagna byggnader inom kvarteret 

Stenbocken. En högre byggnad i korsningen Repslagaregatan och Västerlånggatan 

markerar korsning och skapar ett blickfång från både Repslagaregatan och 

Västerlånggatan. Tillsammans med kvarteret Timmermannen och kvarteret 

Stenbocken samlas den högre bebyggelsen i Eslövs tätort till ett begränsat område i 

stället för att spridas ut i hela tätorten vilket kan ge ett något osammanhängande 

stadslandskap som även påverkar riksintresset negativt.  

SOLFÖRHÅLLANDEN 
En studie rörande solförhållanden har genomförts av Lokal XXX Arkitekter. 

Solstudien visar föreslagen bebyggelses skuggpåverkan på vår/höstdagjämning 

kl.09.00, 12.00 och 17.00. Föreslagen bebyggelse har inte någon påtaglig negativ 

påverkan på omgivande fastigheter. Föreslagen bebyggelse kommer framför allt att 

skugga den egna innergården. För att skapa friyta som har bättre solchanser ska 

takterrass anläggas på taket.   
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Höst/vårdagsjämning kl 9.00  

Höst/vårdagsjämning kl 12.00  
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TRAFIK 
Med hjälp av Trafikverkets Trafikalstringsverktyg är tillkommande biltrafik 

beräknat att vara 21 bilresor/dag. Planområdets läge innebär att det är troligt att en 

stor del av de boende kommer att använda kollektivtrafik för längre resor och gå 

eller cykla för kortare resor. Tillkommande biltrafik är inte så stor att den har 

påverkan på Västerlånggatan eller Repslagaregatan.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Anslutning av föreslagen bebyggelse ska ske till dag-, spill-, och dricksvattennätet 

samt elnätet. Det finns även möjlighet att ansluta fastigheten till fjärrvärme och 

fiber.  

Det finns nog med kapacitet i dricksvattennätet men viss kapacitetsbrist i 

spillvattennätet. I nuläget bedömer VA Syd att kapaciteten är tillräcklig för 

föreslagen bebyggelse, men att de har ansvar för att ta fram en plan för 

kapacitetsökning om de bedömer det som  nödvändigt i senare skede.  

Vid påkoppling på befintligt ledningsnät bör koppling av dagvatten ske till 

Repslagaregatan.  

Befintlig spillvattenledning i Repslagaregatan är en kombinerad ledning vilket ska 

tas hänsyn till vid påkoppling. 

Den som initierar anslutning eller flytt av ledningar ska även bekosta detta.  

Höst/vårdagsjämning kl 17.00  
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HÄLSA OCH SÄKERHET 

Buller 

Anpassning av föreslagen bebyggelse måste ske då planområdet är bullerutsatt. 

Gällande riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader definieras i Förordning 

om trafikbuller vid bostadsbyggnader, Svensk författningssamling 2015:216 t.o.m. 

2017:359. Buller från spårtrafik och vägar får inte överskrida 60 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. För bostadsbyggnader om högst 35 kvm 

gäller en högsta ljudnivå om 65 dBA. Vid uteplats får ekvivalent ljudnivå vara max 

50 dBA samt 70 dBA max ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i 

anslutning till byggnaden.  

För att hantera bullerproblematiken reglerar detaljplanen att enskilda bostäder som 

är större än 35 kvadratmeter måste ha minst hälften av bostadsrummen mot en 

ljuddämpad sida.  

SOCIALA KONSEKVENSER  

God bebyggd miljö  

Planförslaget innebär att området bebyggs med nya, högre byggnader. De lägre 

byggnaderna på platsen idag visar till viss del på den äldre, lägre bebyggelsen som 

var vanlig i Eslöv förr. En ny högre byggnad på platsen kommer att markera 

korsningen Repslagaregatan och Västerlånggatan på ett sätt som kompletterar 

omgivningen. Föreslagen byggnad ska ha en hög arkitektonisk kvalité och en 

omsorg om detaljer. 

Tillgång till rekreativ miljö  

Planområdet är nära beläget parker och lekplatser i centrala Eslöv.  

Befolkning och service  

Ny bebyggelse kan uppföras med publika verksamheter i bottenvåningen vilket 

befolkar platsen. Ny bebyggelse ger även ett ökat underlag till närbelägen service.  

Barnkonventionen 

FN:s barnkonvention gäller som utgångspunkt för beslut som rör barn och unga, 

däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling. Det aktuella 

planförslaget berör inte barn och unga i någon större omfattning då planområdet 

inte omfattar en skola, park eller verksamhet för barn och unga. Därmed bedömer 

kommunledningskontoret att en barnkonsekvensanalys inte behövs genomföras i 

ärendet. Barnens livsmiljö förändras eller försämras inte av ett utförande av planen. 

Planförslaget är av begränsad omfattning och förenligt med Översiktsplan Eslöv 

2035. 

Tillgänglighet  

Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet 

för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) 

och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med 

byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning. 

Planförslaget uppfyller tillgänglighetskraven enligt ovan.  
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GENOMFÖRANDE 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft.  

Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande 

detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya 

förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. 

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 

rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL). 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Planekonomi  

Kommunen och exploatören har upprättat ett planavtal. Avtalet reglerar ansvars- 

och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Planavgift ska inte tas ut i 

samband med bygglov. Alla utredningar som har gjorts, för detaljplanens 

framtagande och genomförande, av andra än kommunen, där konsultnamn 

redovisas, har bekostats och upphandlats av exploatörerna.  

Den som initierar anslutning eller flytt av ledningar ska även bekosta detta.  

Anslutning till kommunens allmänna vatten- och avloppsledningar skall ske enligt 

antagen taxa. 

Fastighetsbildningsåtgärder  

En fastighetsbestämning avseende gränserna runt Sebran 38 har genomförts av 

Lantmäteriet i samband med planen. Genomförande av planen kräver ingen 

fastighetsbildning. 

Tomtindelning 

Tomtindelning fastställd 1975-11-25 för kvarteret 111 Sebran i Eslöv i Eslövs 

kommun upphävs för fastigheten Sebran 38 genom antagande av förslag till ny 

detaljplan.  

 

Planhandlingar upprättade av:  

Josefin Franzén, Planeringsarkitekt FPR/MSA, Radar Arkitektur och planering AB 
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1 Inledning och bakgrund 

Sweco har av fått uppdraget att inför detaljplaneläggning av Kv. Sebran i Eslöv utreda 

trafikbuller på den tilltänkta fastigheten, se Figur 1. Befintliga byggnader på fastigheten 

ska rivas. Syftet med utredningen är att kartlägga bullersituationen för år 2040 med ny 

bebyggelse. 

 
Figur 1. Översikt av aktuell fastighet. Fastighet markerat i rött. Källa: Open streetmap bidragsgivare.  
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2 Underlag och förutsättningar 

2.1 Trafikuppgifter 

Trafikdata för vägar i har tagits fram av Sweco Society. Hastighet och vägbredd för väg 1-

3 är hämtad från NVDB1. Trafikdata som använts i beräkningsmodellen redovisas i Tabell 

1 med indexering i Figur 2. 

Tabell 1. Trafikdata som använts i beräkningsmodellen.  

Index Vägsträcka 2040 ÅDT  2040 tung 

trafik % 

Hastighet 

1 Repslagargatan 2000 4% 30 

2 Västerlånggatan 6500 5% 40 

3 Vikingavägen 700 3,5 30 

 

 

Figur 2. Indexering av vägar som använts i beräkningsmodellen. Röd markering visar Sebran 38. 
Källa: Open streetmap bidragsgivare.  

 

 
1 https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket, hämtad 2020-03-30 

1 

3 

2 
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2.2 Underlag  

Kartunderlag i form av fastighetskarta, vägar och ny bebyggelse har tillhandahållits av 

Lokal XXX arkitekter i DWG-format 2020-10-13. Samma underlag har använts för att 

höjdsätta den nya bebyggelsen, som består av ett flerfamiljshus med maximalt åtta 

våningsplan, se Figur 3. Ingen markmodell har använts då området är platt.  

 

Figur 3. Översikt av ny bebyggelse. Källa: Lokal xxx Arkitekter, Eslöv, Kv. Sebran 38. Förslag till 
nybygge, sektion B -B; C -C med fasader. Eslöv, 2017-05-25 

Närliggande byggnader som är relevanta för ljudspridningen har höjdsatts med hjälp av 
Google Earths 3D-vy. Övriga byggnader i området har schablonmässigt satts till 6 m. Ett 
våningsplan har beräknats som tre meter.  
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3 Riktvärden 

3.1 Bedömningsgrunder: Förordningen om trafikbuller vid bostäder: SFS 

2015:216  

Enligt 3 § Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader lydelse  
före-/efter den 1 juli 2017, gäller följande riktvärden för trafikbuller vid bedömningar enligt 
både plan- och bygglagen och miljöbalken. 

Förordningen syftar till att underlätta för bostadsbyggande i bullriga miljöer och innehåller 
därmed vissa lättnader. Dock endast för utomhusmiljöer då inomhusmiljön regleras av 
Boverkets byggregler (BBR). Nedan listas de riktvärden som ska gälla vid detaljplanering.  

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus (BBR)  

 45 dBA maxnivå inomhus nattetid (BBR) 

 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Om 60 dBA överskrids bör:  

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 
55 dBA ej överskrids vid fasad, och  

2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå ej överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad.  

 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om maximal ljudnivå 70 dBA 
ändå överskrids bör nivån ej överskridas mer än med 10 dB fem gånger per 
timme mellan 06.00 och 22.00  

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

3.2 Uttrycksförklaring 

Bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn.  

Ekvivalent ljudnivå: en medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik. 

Frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer från den egna fasaden.  

Maximal ljudnivå: en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest bullrande 
fordonstypen med tidsvägning F.  

Reflexbidrag: Inkludering av definierat antal ljudreflexer i beräkningar.  

Uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus. 

Dämpad sida: där dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad inte överstiger 55 dB och maximal 
ljudnivå inte överstiger 70 dB nattetid. 

För vidare bedömningsgrunder bedöms Boverkets promemoria Frågor och svar om buller 

2016-06-012 som tillämpbar. 

 
2 https://www.boverket.se/contentassets/f1e418c7920a4aff8f79fc774d2a5c4e/fragor-och-svar-om-

buller.pdf,  hämtad nov 2019. 
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4 Beräkningsmetod 

Beräkningarna är genomförda enligt Nordiska beräkningsmodellen för buller från 

vägtrafik, Naturvårdsverkets rapport 4653. Vid beräkningar har programmet Cadna/A 

version 2019 MR 2 använts för att tillämpa beräkningsmodellen. 

Beräkningsmodellen för vägtrafikbuller har en giltighet på avstånd upp till 300 m från 
vägen. Noggrannheten bedöms till +/- 3 dB på 50 m avstånd och +/- 5 dB på 200 m 
avstånd. Förutsättningen gäller vinkelrätt mot väg under neutral eller måttliga 
medvindsförhållanden, dvs 0–3 m/s eller vid motsvarande temperaturgradienter. För 
beräkning av spårburen trafik bedöms noggrannheten till cirka ±3 dB på avstånd upp till 
300–500 m. 

Marken i modellen är beräknad med hård mark. 

Maximala ljudnivåer dagtid från vägtrafik har beräknats som femte högsta passagen per 

timme mellan kl. 06-22. 

Maximala ljudnivåer nattetid från vägtrafik har beräknats som femte högsta passagen 

mellan kl. 22-06.  
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5 Resultat och Bilagor 

Analys av hur resultaten av beräkningarna kan tillämpas och tolkas redovisas nedan 

under analysavsnittet. Resultaten presenteras som ljudutbredningskartor i medföljande 

bilagor listade nedan.  

 

Namn Ekvivalent/maximal ljudnivå År 

Bilaga 1 Ekvivalent ljudnivå 2040 

Bilaga 2 Maximal ljudnivå dagtid 06-22 2040 

Bilaga 3 Maximal ljudnivå nattetid 22-06 2040 
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6 Analys  

6.1 Riktvärde vid fasad 

Riktvärde på 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids på den östra fasadsidan som vetter 

mot Västerlånggatan. Dämpad sida måste tillämpas vid bostäder som har en ljudnivå 

över 60 dBA i ekvivalent ljudnivå vid fasad, detta innebär genomgående lägenheter där 

hälften av bostadsrummen måste vara vända mot en sida som underskrider 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid, se Figur 7 och Figur 8.  

Alternativ kan bostäder om högst 35 kvm planläggas eftersom samtliga fasadljudnivåer 

underskrider 65 dBA ekvivalent ljudnivå.   

 

 

Figur 4. Ekvivalent ljudnivå. Dämpad sida måste tillämpas där 60 dBA överskrids vid fasad.  
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Figur 5. Översikt av maximala ljudnivåer 06-
22. 

 

Figur 6. Översikt av maximala ljudnivåer 06-
22. 

Beroende på bostädernas planlösning kan dämpad sida vara svår att tillämpa på vissa 

delar av byggnaden, se svart ruta i Figur 7. Istället för dämpad sida kan lägenheter som 

är mindre än 35 kvadratmeter planläggas på fasadsidor som överskrider 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå men som innehåller 65 dBA 

Riktvärdena för dämpad sida innehålls på fasadsidor som vetter mot innergården, se 

Figur 7 och Figur 8. 

 

 

Figur 7. Överblick av ekvivalenta ljudnivåer vid 
fasad. Riktvärde 60 dBA eller 55 dBA för 
dämpad sida. Se svart markering för 

problematisk dämpad sida.  

 

Figur 8. Överblick av maximala ljudnivåer 
nattetid 22-06 vid fasad. Riktvärde 70 dBA för 
dämpad sida. 
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6.2 Riktvärde uteplats 

Riktvärde för enskild uteplats innehålls på byggnadens fasaddelar som vetter in mot 

innergården, se grön markering i Figur 9. Detta gäller för både ekvivalent och maximal 

ljudnivå.   

En gemensam uteplats kan anläggas på markplan inom grön markering i Figur 10. Om 

alla bostäder har tillgång till en gemensam uteplats som innehåller gällande riktvärden 

behöver inte varje bostads enskilda uteplats innehålla aktuella riktvärden 

 

 

Figur 9. Översikt av var enskild uteplats på 
fasad kan placeras. Grön markering innebär att 
enskilda uteplatser kan placeras på fasaden. 

 

 
Figur 10. Se grön markering för översikt av 

yta där gemensam uteplats kan placeras. 

 

 

7 Slutsats 

Bostäder kan anläggas i Kv. Sebran om en dämpad sida används vid bostäder som 

överskrider riktvärdet för 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Om detta  ej är möjlig att 

tillämpa på grund av planlösningen i bostäderna kan även lägenheter som är mindre än 

35 kvadratmeter planläggas där 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids. 

Enskilda uteplatser kan generellt placeras på fasadsidor som vetter mot innergården. 

Även en gemensam uteplats kan placeras på markplan på innergård. Om alla boende har 

tillgång till en gemensam uteplats behöver inte riktvärdet för enskilda uteplatser klaras.  
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Dagsljus och sol - skugga 

Volymstudien ger en bild av hur skuggorna faller på be!ntlig
 och nytillkommen bebyggelse

Studien redovisar skuggpåverkan 
kl 09. kl 12 och kl 17 vid

höst-/vårdagjämning

Kv Sebran 38
Sol - Skuggstudie

2010-11-09
Esbjörn Jonsson

Handläggare
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Sol - Skuggstudie
med föreslagen bebyggelse
på Kv Stenbocken
Höst/Vårdagjämning kl 9.00

Sol - Skuggstudie
med föreslagen bebyggelse
på Kv Stenbocken
Höst/Vårdagjämning kl 12.00

Sol - Skuggstudie
med föreslagen bebyggelse
på Kv Stenbocken
Höst/Vårdagjämning kl 17.00
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BEFINTLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Kvarteret Sebran är beläget i utkanten av Eslövs centrum och nära Eslövs station.
I centrala Eslöv !nns ett relativ stort utbud av butiker, restauranger och service.

I närliggande kvarter !nns även livsmedelsbutik och restauranger.
Den planerade utbyggnaden i Kvarteret Stenbocken planeras även den 

fortsättningsvis innehålla dagligvaruhandel.

Förutsättningarna att arbeta och bo inom kvarteret utan bil är hög med hänsyn 
till närheten till centrum, be!ntligt utbud av handel och service i närområdet samt 

närheten till hållplatser för stadsbuss, regionbuss samt tåg för regionala resor. 
Det ger goda möjligheter att genom förtätning skapa en effektiv och långsiktigt 

hållbar bebyggelsestruktur.

PARKERING

Parkering sker i marknivå - ca 17 P-platser, 55 cykelplatser.
Här uppstår också möjligheten att anlägga en upplyft innergård fri från tra!k.

Parkeringsnormen för Eslövs kommun antogs 
av Kommunfullmäktige 2014. 
Kv Sebran 38 ligger strax utanför den gräns 
till de centrala delarna av staden som enligt 
parkeringsnormerna de!nierar centrumzonen. 
Kraven enligt parkeringsnormen är, 6 bilar per 
1000m2 och 30 cyklar per 1000m2.

övriga staden
6 bilar per 1000 m" BTA

20 cyklar per 1000 m2 BTA 

centrala staden
3 bilar per 1000 m" BTA
20 cyklar per 1000 m2 BTA

Kv Sebran 38
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Rapport 
 Översiktlig markmiljöundersökning 

Sebran 38, Eslöv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Karta över fastigheten och dess läge i utkanten av Kävlinge. 
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Bakgrund och syfte 

Areco Contractor har på uppdrag av Lokala XXX arkitekter genomfört en översiktlig 

miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sebran 38 i Eslöv (figur 1). Inför eventuell 

byggnation på fastigheten har en markmiljöundersökning genomförts. Till grund för 

undersökningen ligger provtagningsplan daterad 2019-04-05.  

Resultaten jämförs med Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk (MRR), riktvärden för 

känslig mark (KM), riktvärden för mindre känslig mark (MKM) samt Avfall Sveriges halter för 

farligt avfall (FA). Då det avses att uppföra bostäder på fastigheterna är det riktvärdet för KM 

som tillämpas.  

Metod och genomförande 

Provtagningen genomfördes 2019-05-02 med hjälp av borrbandvagn. Gårdsplanen på fastigheten 

delades in i två områden där totalt 4 borrpunkter borrades. Samlingsprov om 15-20 delprov 

uttogs i område 1 vid 0-0,5 m, 0,5-1 m samt 1-2 m. I område 2 uttogs samlingsprov vid 0-0,5 m, 

0,5-1,5 m, 1,5-2,2 m samt 2,2-3 m. Borrningen avslutades när vad som bedömdes vara naturliga 

jordlager påträffades. Totalt 7 prov skickades på analys för BTEX, alifater, aromater, PAH och 

metaller inkl. kvicksilver till Eurofins ackrediterade laboratorium.  

Resultat 

En sammanställning av analyserna finns i tabell 1. Analysresultatet visade på halter över KM för 

PAH-H, bly och koppar i område 1 vid 0-0,5 m. Vid 0,5-1 m ligger halterna av koppar över 

MKM. Även i område 2 vid 0-0,5 m är halten av koppar över MKM. Vid 1,5-2,2 m ligger halten 

av PAH-H samt PAH-M över KM. De naturliga jordlagren vid 1-2 m i område 1 samt vid 2,2-3 

m i område 2 visar inte på några halter över MRR.  

Bedömning och rekommendationer  

Då det planeras att uppföras bostäder på fastigheten behöver åtgärder vidtas. PAH är klassat som 

cancerogen. Marken under byggnaderna har inte provtagits och det går därför inte att utesluta att 

fyllnadsmassorna förekommer även här. Förslagsvis schaktas fyllnadsmassorna ur ner till 

naturliga lager där inga förhöjda halter detekterats. Slutprov i schaktväggar bör tas och om 

förhöjda halter påvisas kan med fördel till exempel en geotextilduk eller liknande användas för att 

avskärma nya återfyllnadsmassor mot angränsande fastigheter.   

 
 
 

750 ( 858 )



   

 

Provpunkt 190502: Omr 1 
Sebran 0-0,5m 

190502: Omr 1 
Sebran 0,5-1m 

190502: Omr 
1 Sebran 1-
2m 

190502: 
Omr 2 
Sebran 0-
0,5m 

190502: 
Omr 2 
Sebran 
0,5-1,5m 

190502: 
Omr 2 
Sebran 
1,5-2,2m 

190502: 
Omr 2 
Sebran 
2,2-3m Riktvärden     Haltgräns 

Djup (m) 0-0,5 0,5-1 1-2 0-0,5 0,5-1,5 1,5-2,2 2,2-3 MRR KM MKM FA 

Ämne mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg         

Bensen < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035   0,012 0,04   

Toluen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10   10 40   

Etylbensen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10   10 50   

M/P/O-Xylen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10   10 50   

Alifater >C5-C8 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0   25 150 1000 

Alifater >C8-C10 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0   25 120 1000 

Alifater >C10-C12 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0   100 500 10000 

Alifater >C12-C16 < 5,0 < 5,0 < 5,0 15 < 5,0 < 5,0 < 5,0   100 500 10000 

S:a Alifater >C5-C16 < 9,0 < 9,0 < 9,0 22 < 9,0 < 9,0 < 9,0   100 500 - 

Alifater >C16-C35 20 < 10 < 10 33 < 10 < 10 < 10   100 1000 10000 

Aromater >C8-C10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0   10 50 1000 

Aromater >C10-C16 < 0,90 < 0,90 < 0,90 0,92 < 0,90 1,3 < 0,90   3 15 1000 

Aromater >C16-C35 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 2,1 < 0,50   10 30 1000 

PAH-L 0,063 < 0,045 < 0,045 0,096 < 0,045 0,24 < 0,045 0,6 3 15   

PAH-M 1,2 0,49 < 0,075 2,1 0,37 7,4 < 0,075 2 3,5 20   

PAH-H 1,5 0,74 < 0,11 1,7 0,33 6,1 < 0,11 0,5 1 10   

Cancerogena PAH 1,3 0,65 < 0,090 1,6 0,29 5,4 < 0,090       100 

Summa övriga PAH 1,4 0,63 < 0,14 2,3 0,46 8,3 < 0,14       1000 

Arsenik As 5,9 5 5 3,9 2,8 3,2 < 2,0 10 10 25 1000 

Barium Ba 110 90 38 66 55 48 47   200 300 10000 

Bly Pb 150 38 7,3 53 19 20 9,5 20 50 400 2500 

Kadmium Cd 0,37 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,2 0,8 12 100/1000 

Kobolt Co 6,5 7,4 7,3 7,1 6 4,6 6,3   15 35 100/2500 

Koppar Cu 81 220 11 720 19 18 13 40 80 200 2500 

Krom Cr 16 14 15 16 15 11 15 40 80 150 10000 

Kvicksilver Hg 0,22 0,088 < 0,011 0,043 < 0,011 0,051 < 0,010 0,1 0,25 2,5 1000/500 

Nickel Ni 17 18 16 19 14 9,8 16 35 40 120 100/1000 

Vanadin V 24 25 17 24 19 16 14   100 200 10000 

Zink Zn 310 120 38 260 62 77 47 120 250 500 2500 

Klassning MKM IFA MRR IFA MRR MKM MRR     
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-091865-01

EUSELI2-00633799
Í%R%^Â!y;*eÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30086-121 Sebran, Eslöv

Areco Contractor AB 

Elaine Rydberg

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG

Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2019-05030019Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-05-02

Elaine Rydberg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-02

Utskriftsdatum: 2019-05-07

Provmärkning: 190502: Omr 1 Sebran 0-0,5m

Provtagningsplats: Sebran, Eslöv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts20Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospec.. motoroljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.22Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.47Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.21Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.52Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.44Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.063Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.5Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.4Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts150Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.37Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts81Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.22Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts310Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

754 ( 858 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-091867-01

EUSELI2-00633799
Í%R%^Â!y;-ÄÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30086-121 Sebran, Eslöv

Areco Contractor AB 

Elaine Rydberg

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG

Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2019-05030020Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2019-05-02

Elaine Rydberg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-02

Utskriftsdatum: 2019-05-07

Provmärkning: 190502: Omr 1 Sebran 0,5-1m

Provtagningsplats: Sebran, Eslöv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.11Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.090Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

755 ( 858 )



AR-19-SL-091867-01

Í%R%^Â!y;-ÄÎ

EUSELI2-00633799

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.058Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.094Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.49Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.74Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.65Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.63Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.3Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts90Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts220Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.088Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts120Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

756 ( 858 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-091866-01

EUSELI2-00633799
Í%R%^Â!y;+nÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30086-121 Sebran, Eslöv

Areco Contractor AB 

Elaine Rydberg

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG

Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2019-05030021Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-2

2019-05-02

Elaine Rydberg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-02

Utskriftsdatum: 2019-05-07

Provmärkning: 190502: Omr 1 Sebran 1-2m

Provtagningsplats: Sebran, Eslöv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

757 ( 858 )



AR-19-SL-091866-01

Í%R%^Â!y;+nÎ

EUSELI2-00633799

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.3Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

758 ( 858 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-091988-01

EUSELI2-00633799
Í%R%^Â!y<TKÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30086-121 Sebran, Eslöv

Areco Contractor AB 

Elaine Rydberg

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG

Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2019-05030022Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-05-02

Elaine Rydberg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-02

Utskriftsdatum: 2019-05-07

Provmärkning: 190502: Omr 2 Sebran 0-0,5m

Provtagningsplats: Sebran, Eslöv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts15Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts22Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts33Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts0.92Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Lätt gasolja. ospec.Oljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.17Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.76Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.25Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.046Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.038Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.043Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

759 ( 858 )



AR-19-SL-091988-01

Í%R%^Â!y<TKÎ

EUSELI2-00633799

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.60Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.85Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.60Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.096Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.7Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.3Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.9Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts66Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts53Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts720Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.043Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts260Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

760 ( 858 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-091964-01

EUSELI2-00633799
Í%R%^Â!y<7{Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30086-121 Sebran, Eslöv

Areco Contractor AB 

Elaine Rydberg

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG

Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2019-05030023Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1,5

2019-05-02

Elaine Rydberg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-02

Utskriftsdatum: 2019-05-07

Provmärkning: 190502: Omr 2 Sebran 0,5-1,5m

Provtagningsplats: Sebran, Eslöv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.037Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.048Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.047Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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AR-19-SL-091964-01

Í%R%^Â!y<7{Î

EUSELI2-00633799

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.094Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.041Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.37Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.33Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.29Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.46Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.75Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts55Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts62Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-091958-01

EUSELI2-00633799
Í%R%^Â!y<1EÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30086-121 Sebran, Eslöv

Areco Contractor AB 

Elaine Rydberg

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG

Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2019-05030024Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2,2

2019-05-02

Elaine Rydberg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-02

Utskriftsdatum: 2019-05-07

Provmärkning: 190502: Omr 2 Sebran 1,5-2,2m

Provtagningsplats: Sebran, Eslöv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts1.3Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts0.56Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.5Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts2.1Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.90Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.90Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.8Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.93Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.68Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.053Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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AR-19-SL-091958-01

Í%R%^Â!y<1EÎ

EUSELI2-00633799

mg/kg Ts0.047Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts2.1Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.8Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.1Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.67Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts7.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts6.1Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts5.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts8.3Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts14Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts48Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.051Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts77Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-091960-01

EUSELI2-00633799
Í%R%^Â!y<3WÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30086-121 Sebran, Eslöv

Areco Contractor AB 

Elaine Rydberg

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG

Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2019-05030025Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

2,2-3

2019-05-02

Elaine Rydberg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-02

Utskriftsdatum: 2019-05-07

Provmärkning: 190502: Omr 2 Sebran 2,2-3m

Provtagningsplats: Sebran, Eslöv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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AR-19-SL-091960-01

Í%R%^Â!y<3WÎ

EUSELI2-00633799

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts47Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.5Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts47Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Undersökning om betydande miljöpåverkan  

Detaljplan för Sebran 38 i Eslövs kommun och Skåne län (dnr 2017.0442) 
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Version 5 - 2018-09-27 

Detta dokument och tillika verktyg innehåller sju checklistor för att underlätta undersökningen om 
en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan och är framtaget av Ekerö kommun 

(projektledare) tillsammans med Upplands-Bro och Järfälla kommuner under år 2015. Projektet har 
finansierats av Boverket genom regeringsuppdraget PBL Kompetens. Verktyget är anpassat för att 

kunna användas av fler kommuner och är fri att använda och förändra. Under 2018 pågår 
revidering av verktyget för att förenkla hantering, samt anpassa till ny lagstiftning som gäller från 

och med 1 januari 2018. 
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Inledning 

För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en 

undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras. För att 

undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju 

checklistor använts.  

Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag 

eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna är tematiskt 

indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella värden och risker 

för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och 

nuvarande förhållanden, och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor 

störningen sannolikt kommer att bli. För att öka läsvänligheten tas de värden och risker som 

bedömts att inte beröra detaljplanen bort. Samtliga värden och risker som kan beskriva en 

miljöaspekt finns istället listade i bilaga 1. 

I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från de 

tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd 

bedömning av inringade aspekter. Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen 

av påverkan och fylls inte i om det redan har fastslagits att planen medför betydande 

miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens påverkan var betydande efter de första sex 

checklistorna används denna del som ett stöd för ställningstagandet. Detta ställningstagande 

motiveras avslutningsvis.  

Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för en högre exploatering om fyra till åtta våningar 

inom fastigheten avseende bostäder. 

Inom fastigheten idag finns två låga, sammanbyggda byggnader i en våning med tillhörande 

komplementbyggnader på en mindre gård. Byggnaden är en av de kvarvarande låga 

byggnaderna i Eslövs tätort och har under åren används som bland annat bilverkstad och i 

nuläget som kontor. Kvarteret är i huvudsak hårdgjort och infart till gården sker från 

Västerlånggatan. Den gamla bilverkstaden har gett upphov till föroreningar i mark. Genomförande 

av detaljplanen innebär att befintliga byggnader rivs och en bostadsbyggnad i fyra till åtta 

våningar uppförs. Tillkommande lägenheter bedöms vara cirka 36 stycken. Genomförande av 

planen innebär även att den förorenade marken saneras.  

 

Sammanvägd bedömning 

2020-11-16 

 

Genomförande av planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan. Planförslag innebär 

förtätning i centrala staden i linje med gällande översiktsplan. Planens genomförande bedöms som 

helhet inte bidra till negativa effekter för miljön eller hushållningen med mark, vatten och andra 

resurser. Genomförande av planen har påverkan på kulturmiljö. Planområdet ligger inom område för 

riksintresse för kulturmiljö. Genomförande av planförslaget innebär att befintligt gathusbyggnader rivs. 

Byggnaderna uppvisar dock inte till stor utsträckning de värden som beskrivs i beskrivningen av 

riksintresset. Byggnation av ny bebyggelse på platsen bedöms inte påverka riksintresset i helhet då de 
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värden som beskrivs till stor del finns på andra platser i tätorten. Påverkan bedöms därmed inte vara 

påtaglig. 

 

Hantering 

Kompetens inom samhällsplanering har medverkat i arbetet.  

Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan 

ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser 

eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av 

planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB. Om en strategisk miljöbedömning ska 

göras, ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en 

miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § MB. 

Samråd har genomförts med Länsstyrelsen på kommunsamråd 2020-xx-xx. 
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Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 § 

PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för detaljplaner 

med standardförfarande behöver inte upprättas om planen enbart 

gäller något av nedan nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende 

är aktuell och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 

PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-

verksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

 X 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom fastställande 

av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt 

lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, och är mkb:n i detta 

ärende aktuell och tillräcklig för detaljplanen? 

 X 

Kommentar  

6 kap. 3 § 

MB 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en 

strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast 

syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  X 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  X 

Kommentar  

2 § miljö-

bedömnings-

förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas 

medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma 

att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 

7 kap. 28 a §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 

27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd som på 

ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 

förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver 

tillstånd (Skyddad natur)? 

 X 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på 

ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 

förtecknats enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed 

kräver tillstånd (Skyddad natur)? 

 X 

Kommentar  
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Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till kulturvärden.  

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☐ Biologiskt kulturarv (Information) 

☐ Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

☐ Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  

☒ Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 

☐ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 

☐ Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 

☐ Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskrivning Detaljplanen är med i område för riksintresse för kulturmiljö gällande Eslövs 

tätort. Riksintresset motiveras av järnvägens och industrialismens påverkan på 

utvecklingen av Eslöv från stationssamhälle till stad. Inom planområdet finns 

byggnader med visst kulturhistoriskt värde då de är gathus som visar på den 

äldre miljön i Eslövs tätort. Byggnaderna har med åren förvanskats.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 

påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet.  

☐ Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML (SFS 2013:558; BeBR; Förteckning; Vägledning) 

☐ Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML (BeBR; Vägledning) 

☐ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 

2 kap. KML (Fornsök; Vägledning; Lista med lämningstyper) 

☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 

☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 

☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 

☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 

☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 

☒ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 

☐ Världsarv (Information) 

Beskrivning Detaljplanen är med i område för riksintresse för kulturmiljö gällande Eslövs 

tätort. Riksintresset motiveras av järnvägens och industrialismens påverkan på 

utvecklingen av Eslöv från stationssamhälle till stad. Riksintresset uttrycks 

följande värden: ”Spår av vägsträckningar, markanvändning och bebyggelse 

från tiden före järnvägens tillkomst och det nya samhällets tidigaste skeden. 

Den successivt framvuxna rutnätsplanen med tomtstruktur, platsbildningar 

och gaturum. Bebyggelsen och dess täta, stadsmässiga, men relativt 

småskaliga karaktär. De kringbyggda kvarteren med bostäder och lokaler för 

handel och hantverk samt ekonomibyggnader och bakgårdar. Offentliga 

byggnader med bland annat den nygotiska kyrkan (1891) som givit upphov till 

begreppet "Eslövsgotik". Järnvägsmiljön med stationshuset från 1913, 
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industribyggnader och andra till järnvägen knutna byggnader och 

anläggningar. Den lokala byggnadstraditionen med hus i företrädesvis rött och 

gult tegel. Inslag av parker och grönska. Det tidiga 1900-talets 

utvidgningsområden, med tidstypisk terränganpassad plan och villor på stora, 

grönskande tomter. Medborgarhuset, ritat av H Asplund, från 1957 och annan 

bebyggelse som visar den fortsatta utvecklingen under 1900-talet.” (Text från 

RAÄ, ”Riksintressen för kulturmiljövården – Skåne län, 2014-02-18” 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Genomförande av detaljplanen innebär att befintliga byggnader på platsen rivs.  

 

 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kommentar Påverkan på riksintresset som helhet bedöms vara liten då de värden som 

uttrycks i beskrivning inte återfinns i en betydande omfattning inom 

planområdet och går att finna på andra platser i Eslövs centrum som bättre visar 

på de värden som uttrycks i beskrivningen av riksintresset.  
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 Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till naturvärden.   

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

☐ Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1; Arter & 

naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur) 

☐ Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 

(Skogens pärlor; Skyddad natur) 

☐ Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan (Skyddad natur) 

☐ Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen (Skyddad natur) 

☐ Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag (Information: Skyddad natur) 

☐ Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

☐ Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i 

Fågeldirektivet] för vilka Särskilda skyddsområden skall avsättas) 

☐ Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som 

förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 

☐ Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 

☐ Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 

Nyckelbegrepp samt fortplantnings- vilo- och övervintringsområden) 

☐ Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)  

☐ Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskrivning Området är hårdgjort utan naturvärden. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 

påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 

☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 

☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 

☐ Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 

☐ Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB (Förteckning över områden; Skyddad natur) 

☐ Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB; övrigt och skogligt biotopskydd i Skyddad natur) 

☐ Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 1) 

☐ Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB (Skyddad natur) 

☐ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 

☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan)

☐ Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB (Information; ska redovisas i översiktsplan) 

☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 

☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 

☐ Världsarv (Information) 
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☐ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 

☐ Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen (Information; RAMSAR-områden i Skyddad natur) 

☐ Skyddade marina områden enligt OSPAR (Information; Skyddad natur) 

☐ Skyddade marina områden enligt HELCOM (Information; BSPA-områden i Skyddad natur) 

Beskrivning Inga naturvärden inom planområdet 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Inga naturvärden inom planområdet 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kommentar  
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Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till sociala värden.  

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☐ Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 

bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

☐ Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, 

skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och 

fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 

☐ Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 

☐ Tysta områden 

☐ Turistdestinationer 

☐ Mötesplatser 

☐ Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskrivning Det finns inga sociala värden inom planområdet. Närmaste park med lekplats är 

Stallhagen.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 

påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 

☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 

☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 

☐ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 

☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan)

☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 

☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 

☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) 

☐ Världsarv (Information) 

☐ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 

Beskrivning Det finns inga sociala värden inom planområdet. 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Genomförande av parken ger ett litet tillskott av boende som kan nyttja 

närliggande parker och lekplatser.  

Bedömning av påverkan 
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Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kommentar Det finns inga sociala värden inom planområdet som påverkas av genomförande 

av planen. Det finns inte sociala värden utanför planområdet som påverkas 

påtagligt av genomförande av planen annat än ett större underlag av besökare till 

omgivande parker och lekplatser.  
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Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till materiella värden.  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av 

planen. 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

☐ Skog (skogsbruk) 

☐ Fiske (vilt och odling) 

☐ Mark till rennäring 

☐ Ängs- och betesmark (jordbruk) 

☐ Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 

☐ Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 

☐ Färskvatten (ytvattentillgångar) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

☐ Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 

☐ Mineraler, bergarter, jordarter 

☐ Energiresurser (t.ex. torv, kol)

☐ Färskvatten (grundvattentillgångar) 

☐ Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer, 

och fossil) 

Övriga materiella värden: 

☐ Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 

☒ Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, 

transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och 

fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil) 

☐ Omsorg och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 

☐ Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 

☒ Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, 

brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 

☐ Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 

☐ Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, 

kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 

☐ Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, 

hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskrivning Påkoppling på ledningsnätet för ny bebyggelse    

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 

påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

☐ Miljöskyddsområde (7 kap. 19-20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 

☐ Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 §§ MB; SFS 1998:1252; Skyddad natur)  

☐ Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB)

☐ Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 

☐ Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 

☐ Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 

kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 

☐ Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

Beskrivning  
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Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Genomförande av planen innebär en kapacitetbelastning på befintligt 

ledningsnät.   

 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Nej 

Kommentar Den ökade kapacitetsbelastningen bedöms klaras av inom befintligt 

ledningsnätenligt VASyd.  
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Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till risker för människors hälsa eller för miljön.  

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas 

av planen.   

☐ Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, 

värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

☐ Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 

☐ Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, 

lukt, damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, 

markföroreningar) 

☐ Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 

☐ Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 

☐ Utomhusmiljö (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

Beskrivning - 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 

antas påverkas av planen. 

☐ Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477; Information; Beslutade eller föreslagna 

åtgärdsprogram; Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 2014) 

☐ Miljökvalitetsnorm för buller (SFS 2004:675; Åtgärdsprogram för omgivningsbuller; Trafikverkets 

åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller) 

☐ Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassn.) 

☐ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

☐ Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

☐ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

☐ Miljökvalitetsnormer för havsmiljö (SFS 2010:1341; HVMFS 2012:18; HVMFS 2012:18; 

statusklassning kommer att finnas i åtgärdsprogram för havsmiljön som fastställs 2016.) 

Beskrivning - 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 

Beskrivning - 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej 

Kommentar - 
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Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning? Ja Nej 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning? Ja Nej 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning Genomförande av planen innebär ingen betydande påverkan på ovanstående 

områden. 

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning Genomförande av planen innebär att befintliga byggnader på fastigheten rivs. 

Befintliga byggnader har visst kulturhistoriskt värde och planområdet ingår i 

riksintresse för kulturmiljö. De värden som beskrivs i beskrivningen av riksintresset 

går dock att finna på andra platser i Eslöv som bättre visar de värden som 

riksintresset omfattar.  

Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 

omfattningen av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga ställningstagandet. 

Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är 

betydande? 

Beskrivning Nej 

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning. 
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Beskrivning - 

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer?  

Beskrivning - 

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Beskrivning Ingen betydelse 

I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning? 

Beskrivning Ingen betydelse 

Motiverat ställningstagande 

Genomförande av planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan. Planförslag innebär 

förtätning i centrala staden i linje med gällande översiktsplan. Planens genomförande bedöms som 

helhet inte bidra till negativa effekter för miljön eller hushållningen med mark, vatten och andra 

resurser. Genomförande av planen har påverkan på kulturmiljö. Planområdet ligger inom område för 

riksintresse för kulturmiljö. Genomförande av planförslaget innebär att befintligt gathusbyggnader 

rivs. Byggnaderna uppvisar dock inte till stor utsträckning de värden som beskrivs i beskrivningen av 

riksintresset. Byggnation av ny bebyggelse på platsen bedöms inte påverka riksintresset i helhet då 

de värden som beskrivs till stor del finns på andra platser i tätorten. Påverkan bedöms därmed inte 

vara påtaglig.  
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Bilaga 1 

Kulturvärden 

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 

 Biologiskt kulturarv 

 Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

 Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  

 Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 

 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 

 Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 

 Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet. 

 Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML  

 Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML  

 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. KML  

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 

 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

 Landskapsbildskyddsområde  

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Världsarv (Information) 

 

Naturvärden 

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

 Naturtyper enligt habitatdirektivet  

 Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 

 Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan  

 Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen  

 Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag  

 Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

 Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i Fågeldirektivet] för vilka 

Särskilda skyddsområden skall avsättas) 

 Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som förekommer i Sverige; Arter & 

naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 

 Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 

 Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 

 Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter  

 Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  

 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB 

 Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB  

 Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB 

 Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, 

 Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB 

 Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 

 Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB 
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 Landskapsbildskyddsområde 

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Världsarv  

 Biosfärsområden  

 Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen  

 Skyddade marina områden enligt OSPAR  

 Skyddade marina områden enligt HELCOM 

 

Sociala värden 

 Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
 Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller 

bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

 Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, skidbackar, lekplatser, 

ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och 

klättring. 

 Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 

 Tysta områden 

 Turistdestinationer 

 Mötesplatser 

 Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  

 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 

 Landskapsbildskyddsområde  

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB  

 Världsarv 

 Biosfärsområden 

 

Materiella värden  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

 Skog (skogsbruk) 

 Fiske (vilt och odling) 

 Mark till rennäring 

 Ängs- och betesmark (jordbruk) 

 Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 

 Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 

 Färskvatten (ytvattenförekomster) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

 Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 

 Mineraler, bergarter, jordarter 

 Energiresurser (t.ex. torv, kol) 

 Färskvatten (grundvattenförekomster) 

 Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer och fossil) 

Övriga materiella värden: 

 Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 

 Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, transformator- och 

kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för 

båt och bil) 

 Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 

 Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
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 Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, brandpost, 

tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 

 Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 

 Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, 

räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 

 Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, hamn, bro, 

omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

 Miljöskyddsområde (7 kap. 19–20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 

 Vattenskyddsområde (7 kap. 21–22 §§ MB) 

 Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 

 Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 

 Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 

 Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 

vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 

 Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

 Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, värmebölja, lavin, 

erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

 Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 

 Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, 

luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 

 Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 

 Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 

 Utomhusmiljö (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan antas påverkas av planen. 

 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

 Miljökvalitetsnorm för buller  

 Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten  

 Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten  

 Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten  

 Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten  

 Miljökvalitetsnormer för havsmiljö 
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Prognosuppföljning 2021
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Årshjul

Mars: 

Presentation av ny 

befolkningsprognos samt 

prognosuppföljning för hela året 

för KSAU 

April: 

Befolkningsprognos per område 

levereras, presenteras vid behov 

för KSAU (används främst av 

tjänstepersoner inom VoO och 

BoU)

Maj/Augusti/November: 

Presentation av 

prognosuppföljning varje kvartal 

för KSAU
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Introduktion

Månatlig prognosuppföljning: Aktuellt utfall jämförs med prognosen 

• Prognosen baseras på antal födda, döda, inflyttade och utflyttade 

• Flyttnetto: Differensen mellan inflyttade och utflyttade 

• Födelseöverskott: Differensen mellan födda och döda 

• Prognosen är för hela året, för att kunna göra månatlig uppföljning antas 
prognosen vara linjär (dvs att lika många födds, dör, flyttar in och flyttar 
ut under varje månad). Det är dock vanligt med variation vilket måste 
beaktas i uppföljningen. 
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Sammanställning

Innehåll

Prognos per 31/12 2021 och 

per aktuell tidpunkt, samt utfall 

per aktuell tidpunkt

Observera att 

justeringsposten* också 

påverkar 

Tolkning 

Visar prognostiserad och 

faktiska värden. Vid årsskiftet 

2021/2022 är folkmängden 

högre än prognosen (62). Det 

finns ett positivt 

födelseöverskott (35) som 

balanseras av ett negativt 

flyttnetto (-11). Resterande 

skillnad återfinns i 

justeringsposten. 

Prognos per Utfall 

31/12 2021 december

Folkmängd 34531 34593

Födda 372 400

Döda 304 296

Födelseöverskott 68 104

Inflyttare 2380 2426

Utflyttare 2040 2097

Flyttnetto 340 329

Justeringspost 37
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Folkmängd

Innehåll

Folkmängdens faktiska 

utveckling per månad till och 

med senaste tillgängliga värde 

samt prognostiserad 

befolkningsmängd (linjär 

utveckling).

Visar om det aktuella utfallet 

över- eller understiger 

prognosen.

Observera att 

säsongsvariationer kan 

förekomma.

Tolkning

Vid årsskiftet 2021/2022 har 

folkmängden ökat mer än 

prognos (62).
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Befolkningsökning och bostadsbyggande
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Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Faktiskt byggnation Byggprognos

Befolkningsprognos Faktisk befolkningsutveckling

Innehåll

Folkmängdens faktiska 

utveckling per kvartal och 

prognostiserad 

befolkningsmängd. Samt antal 

färdigställda bostäder per 

kvartal och prognosticerad 

nybyggnation

Visar om det aktuella utfallet 

över- eller understiger 

prognosen.

Tolkning

Vid årsskiftet 2021/2022 har 

folkmängden ökat mer än 

prognos (62) och det faktiska 

bostadsbyggandet har varit 

högre (294 bostäder) än 

prognos (205 bostäder)
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Folkmängd per ålderskategori

Innehåll

Skillnaden mellan faktiskt och 

prognostiserat antal invånare 

per aktuell månad uppdelat 

per ålderskategori.

Visar om det aktuella utfallet 

över- eller understiger 

prognosen för ålders-

grupperna. Negativa staplar 

innebär att utfallet är lägre än 

prognosen per aktuell månad. 

Positiva staplar innebär att 

utfallet är högre än prognosen 

per aktuell månad.

Tolkning

Även om den största 

skillnaden i absoluta tal finns i 

gruppen 45-64 år motsvarar 

det endast en skillnad på 

0,5%. Störst skillnad finns i 

gruppen 0 åringar som 

överstiger prognosen med 

9,4%. 
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Flyttnetto och födelseöverskott

Innehåll

Faktiskt flyttnetto och 

födelseöverskott per månad till 

och med senaste tillgängliga 

värde samt prognostiserat 

flyttnetto och födelseöverskott 

(linjär utveckling)

Tolkning

Per den 30 september 2021 

överstiger födelseöverskottet 

prognosen med 36 personer  

men balanseras mot att 

flyttnettot understiger 

prognosen med 11 personer.
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Flyttnetto

Innehåll

Faktiskt antal in- och utflyttare 

samt flyttnetto per månad till 

och med senaste tillgängliga 

värde samt prognostiserat 

antal in- och utflyttare samt 

flyttnetto (linjär utveckling)

Tolkning

Per den 30 september 2021 är 

det faktiska flyttnettot lägre än 

prognosen (-11). Detta beror 

på att fler flyttat ut än 

prognosticerat (-57). Det 

balanseras delvis upp av att 

fler även flyttar in än prognos 

(46). 

Observera att om 

justeringsposten skulle 

inkluderas på 37 personer så 

skulle flyttnettot istället bli 

positivt. 
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Inflyttning

Innehåll

Faktiskt antal inflyttare per 

ålderskategori (femårsklasser) 

per aktuellt kvartal samt 

prognos per 31/21 2021 och 

prognos per aktuellt kvartal 

Tolkning

Per 30 september 2021 har 

fler personer flyttat in än 

prognostiserat framförallt i 

gruppen 20-24 (31 över 

prognos) samt 35-39 (23 

personer över prognos).
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Utflyttning

Innehåll

Faktiskt antal utflyttare per 

ålderskategori (femårsklasser) 

per aktuellt kvartal samt 

prognos per 31/21 2021 och 

prognos per aktuellt kvartal.

Tolkning 

Per 30 september 2021 har 

fler personer flyttat ut än 

prognostiserat framförallt i 

grupperna 20-24 (22 personer 

över prognos) samt 40-44 (31 

personer över prognos).
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Födelseöverskott

Innehåll

Faktiskt antal födda och döda 

samt födelseöverskott per 

månad till och med senaste 

tillgängliga värde samt 

prognostiserat antal födda, 

döda och födelseöverskott 

(linjär utveckling)

Tolkning

Födelseöverskottet överstiger 

prognosen (+36) vilket 

framförallt beror på fler födda. 
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Mottagande av nyanlända

Helår 2021
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Mottagande 2016-2021

Innehåll

Antal mottagna nyanlända i 

förhållande till Eslövs 

kommuntal.

Tolkning

Vid årsskiftet 2021/2022 har 

Eslöv tagit emot 63 nyanlända 

vilket överstiger kommuntalet

(19). Kommuntalet har även 

överstigits föregående fem år. 

Under 2021 översteg det 

faktiska mottagandet 

kommuntalet i nästan samtliga 

Skånska kommuner.
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Frågor?

Måns Berger utvecklingsstrateg
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2022-03-07 
Måns Berger Kommunstyrelsens arbetsutskott 
041362656 
mans.berger@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut; Befolkningsprognos 2022-2038 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har i uppdrag att beställa befolkningsprognoser för tiden 
fram till år 2038. En förlängning av 2021 års avtal har genomförts och 
befolkningsprognosen har därmed utförts av Statisticon AB. Föreliggande 
befolkningsprognos syftar till att ge ett samlat underlag för hela kommunens 
planering.  

Beslutsunderlag 
Befolkningsprognos 2022-2038 
Presentation befolkningsprognos 2022-2038  

Beredning 
Befolkningsprognosen visar att Eslövs kommun förväntas växa med ca 4 900 
personer fram till 2038 vilket är en genomsnittlig ökning med 0,8 % per år. Den 
största ökningen sker mellan 2023 – 2026 och i åldersgruppen 80 – 100 som ökar 
med 733 personer till 2038 vilket innebär en ökning på 42 %.  
 
Befolkningsprognosen 2022-2038 har baserats på att det ska byggas 2 228 bostäder 
fram till 2038. Från 2022 till 2027 förväntas det byggas 205 bostäder per år därefter 
prognosticeras bostadsbyggandet sjunka till ca 90 bostäder per år. Prognoserna över 
bostadsbyggandet är osäkra då det rör sig om processer som är konjunkturkänsliga 
och som kommunen bara har viss rådighet över.  
 
Befolkningsökningen har förutom bostadsbyggandet baserats på dödlighet, 
fruktsamhet samt in- och utflyttning.  
 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att antar Befolkningsprognos 2022-

2038.  
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar samtliga nämnder att beakta 
befolkningsprognosen i sin planering. 
 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Tillväxtchef 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEL 1     INLEDNING OCH SAMMANFATTNING

 BILD 4-5  INLEDNING

BILD 6-7 SAMMANFATTNING
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4Del 1 - Inledning och sammanfattning

INLEDNING Enligt SCB:s befolkningsregister uppgick 

Sveriges folkmängd till 

10 452 326 personer den 31 december 

2021. Det motsvarar en ökning på      73 

000 personer under året, dryga     21 000 

fler än år 2020. Ökningen består till drygt 

två tredjedelar av utrikes flyttnetto samt 

till knappt en tredjedel av födelseöverskott.

Pandemin har skapat en osäkerhet kring 

framtida befolkningsutveckling, kanske 

främst på kort sikt. Under 2020 påverkades 

framförallt dödligheten, men även 

flyttströmmarna. Under 2021 är det de 

sistnämnda som fortsätter att påverkas. 

I många av landets kommuner 

observerades en ökad dödlighet, främst 

bland äldre, under 2020. Pandemins andra 

år är den tillbaka på pre-pandemiska nivåer 

och för flera kommuner till och med 

ovanligt låg då så många dog under 2020.  

Hur dödligheten kommer att fortsätta 

utvecklas är dock osäkert och kommer 

sannolikt att variera mellan olika 

kommuner. 

Såväl utrikes som inrikes flyttströmmar har 

förändrats under pandemiåren. Under 

normala år driver utrikes inflyttning en stor 

del av befolknings-ökningen i Sverige, men 

denna minskade under 2020. Under 2021 

syns dock en återhämtning. 

Idag syns de stora förändringarna istället i 

inrikes flyttmönster. I vissa fall som en 

direkt konsekvens av

pandemin, t.ex. möjligheten - eller 

nödvändigheten - att kunna utföra sitt 

arbete hemifrån på distans. I andra fall kan 

det röra sig om trender som förstärks av 

pandemin. I många kommuner har 

bostadspriserna ökat kraftigt, vilket dels 

gör att rörligheten på bostadsmarknaden 

ökar, dels att inflyttarnas sammansättning 

förändras.

Huruvida dessa förändringar kommer att 

bestå är avhängigt om pandemin föranlett 

mer permanenta ändringar i 

förutsättningar för distansarbete och 

flyttmönster.  

Hitta mer statistik om dödlighet i 
Sveriges kommuner på
https://studios.statisticon.se/dodlighet
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INLEDNING (forts.) För att förstå - och kunna använda - utfallet 

av en befolkningsprognos är det viktigt att 

känna till hur den görs och vilka faktorer 

som tas i beaktan.

Den prognosmodell som används bygger 

på en så kallad kohort-komponentmetod. 

Enkelt förklarat innebär metoden att vi för 

varje år under prognosperioden ökar 

kommuninvånarnas ålder med ett år i 

taget, lägger till antalet födda och 

inflyttade och drar bort antalet avlidna och 

utflyttade. Detta görs för både män och 

kvinnor uppdelat på samtliga åldrar mellan 

0-100 år. 

I en enkel formel kan vi uttrycka detta för 

hela folkmängden år 2022 med:

B(2022) = B(2021) + F(2022) - D(2022) + 

I(2022) - U(2022)

Här är B(2022) folkmängden vid årets slut 

år 2022 och B(2021) folkmängden år 2021.

 

F(t) är antalet födda, D(t) är antalet avlidna, 

I(t) antalet inflyttade och U(t) är antalet 

utflyttade.

I modellen är endast en sak säker; alla som 

överlever från ett år till nästa blir ett år 

äldre. De övriga komponenterna (födda, 

döda, in- och utflyttade) är osäkra och 

skattas via statistiska metoder. Störst 

antalsmässig osäkerhet finns som regel 

bland flyttningarna i åldersgruppen 18-24 

år.  För dessa åldrar är det generellt sett 

svårast att göra bra förutsägelser.
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SAMMANFATTNING

Statistiken avseende 2021 är officiell 

folkmängd enligt SCB. På grund av 

justeringar som myndigheten gör 

överensstämmer inte alltid summan av 

angivna förändringar exakt med den totala 

förändringen i folkmängd. Kontakta SCB för 

vidare information.

Befolkningsutveckling 2021

Under 2021 ökade folkmängden i Eslövs 

kommun med  470 personer, 

från 34 123 till 34 593 invånare. Orsaken till 

den ökade befolkningen var ett flyttnetto 

på 329 personer och ett födelsenetto på 

104 personer. 

Under året flyttade 2 426 personer till 

Eslöv, vilket var fler än 2020. Antalet 

personer som flyttade från kommunen 

ökade med  54 personer jämfört med året 

innan, från 2 043 till 2 097. Flyttnettot 

(antalet inflyttade minus utflyttade) under 

2021 var således 329 personer.

Det föddes 400 barn under 2021,

 47 fler än 2020. Antalet personer som 

avled var 296 vilket är  3 färre än året 

innan. Sammantaget ger detta ett 

födelsenetto (antalet födda minus döda) 

under året på 104 personer.

Befolkningens förväntade 

utveckling 2022-2038

Under prognosperioden 2021 -2038 

kommer folkmängden i Eslövs kommun att 

öka med 4 896 invånare, från 34 593 till 39 

489 personer.

Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 

199 personer per år och födelsenettot

89 personer per år. Totalt ger detta en 

förändring med 288 personer per år.

Antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt 

2 452 personer per år medan antalet 

utflyttade skattas till 

2 253 personer. Detta ger ett årligt 

flyttnetto på 199 personer för varje år 

under prognosperioden.

Antalet barn som föds förväntas vara 407 

per år i genomsnitt under prognosperioden 

medan antalet avlidna skattas till 318 

personer. Detta medför en 

befolkningsförändring

med 89 personer per år.
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SAMMANFATTNING (forts.)

I tabellen sammanfattas 

befolkningens utveckling över tid avseende 

folkmängd och förändrings-komponenter. 

Uppgifterna för 2022 och framåt är 

prognostiserade värden.

Folkmängd och förändringskomponenter i Eslövs kommun

Komponenter 1980 1990 2000 2021 2022 2038

Födda 316 432 304 400 371 427

Döda 314 301 273 296 304 332

Födelseöverskott 2 131 31 104 68 95

Inflyttade 1 285 1 485 1 635 2 426 2 226 2 476

Utflyttade 1 405 1 097 1 389 2 097 2 093 2 354

Flyttnetto -120 388 246 329 133 122

Folkökning -118 519 277 433 201 217

Folkmängd 26 829 27 780 28 487 34 593 34 794 39 489
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FOLKMÄNGDENS

UTVECKLING

Historisk utveckling av folkmängden 1980-

2021 samt prognostiserad folkmängd 2022-

2038

Folkmängden kan delas upp i tre 

åldersgrupper: 0-19 år, 20-64 år samt 65 

och äldre. Uppdelningen ligger till grund 

för beräkningen av försörjningsbördan i 

kommunen. Trots att uppdelningen är grov 

ger den en god överblicksbild som gör det 

lätt att följa utvecklingen över tiden. 

I diagrammet till höger visas utvecklingen 

av dessa åldersgrupper från 1980 till 2038.
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FOLKMÄNGDENS

UTVECKLINGSTAKT

Historisk utveckling av den årliga 

procentuella förändringen av folkmängden 

1980-2021 samt prognostiserad utveckling 

2022-2038. Jämförelse med riket.

I diagrammet till höger kan man jämföra 

kommunens procentuella förändring av 

folkmängden med riket. Den årliga 

förändringstakten visar med hur många 

procent kommunen växer under ett år. 

Negativa tal innebär att folkmängden 

minskar under året. Förändringen under 

t.ex. år 2022 beräknas som 

Folkmängd(2022) dividerat med 

Folkmängd(2021)     minus 1.
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FÖRSÖRJNINGSBÖRDA

Kvoten mellan antalet invånare i icke 

yrkesverksam ålder (0-19 år och 65 år eller 

äldre) och antalet i yrkesverksam ålder (20-

64). Jämförelse med riket.

Försörjningsbörda är ett demografiskt mått 

som visar på relationen mellan antalet 

personer som behöver bli försörjda och 

antalet personer som kan bidra till deras 

försörjning. Uttrycket beskriver hur många 

personer en person i yrkesverksam ålder 

måste försörja förutom sig själv. 

Försörjnings-bördan kan delas upp i två 

delar, en del från barn och ungdomar (0-19 

år) och en del från äldre (65+).

815 ( 858 )



12Del 2 - Folkmängdens utveckling

FÖDDA, DÖDA OCH 

FÖDELSEÖVERSKOTT

Historisk utveckling av antalet födda och 

döda 1980-2021 samt prognostiserat antal 

2022-2038

Antalet födda minus döda kallas för 

födelseöverskott eller naturlig 

befolkningsökning. Antalet födda har sedan 

2011 varierat mellan 347 och 

406. År 2021 föddes 400 barn och under 

prognosperioden förväntas i genomsnitt 

407 barn att födas per år. Antalet avlidna 

har sedan 2011 varierat mellan 280 och 

337. År 2021 avled 296 personer och under 

prognosperioden förväntas i genomsnitt 

318 personer att avlida per år.
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IN- OCH UTFLYTTADE 

SAMT FLYTTNETTO

Historisk utveckling av antalet in- och 

utflyttade 1980-2021 samt prognostiserat 

antal 2022-2038

Flyttnettot beräknas som inflyttade minus 

utflyttade. Antalet inflyttade har sedan 

2011 varierat mellan 1 708 och 2 426. År 

2021 flyttade 2 426 personer till 

kommunen och under prognosperioden 

förväntas i genomsnitt 2 452 personer 

flytta in per år. Antalet utflyttade har sedan 

2011 varierat mellan 1 673 och 2 097. År 

2021 flyttade 2 097 personer från 

kommunen och under prognosperioden 

förväntas i genomsnitt 2 253 personer 

flytta ut per år.
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FLYTTNETTO OCH 

FÖDELSEÖVERSKOTT

Folkmängden har ökat med 2 865 personer 

sedan 2011. Från 2021 fram till 

prognosperiodens slut 2038 förväntas 

folkmängden att öka med 

4 896 personer.

Födelseöverskottet har sedan 2011 varierat 

mellan 40 och 108 personer. År 2021 var 

överskottet 104 personer och under 

prognosperioden förväntas överskottet bli i 

genomsnitt 89 personer per år.

Flyttnettot har sedan 2011 varierat mellan 

-22 och 334. År 2021 var flyttnettot 329 

personer och under prognosperioden 

förväntas flyttnettot bli i genomsnitt 199 

personer per år.
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BEFOLKNINGENS 

SAMMANSÄTTNING 

EFTER ÅLDER

Antal invånare efter ålder år 2021 och 

prognos för 2038

Förändringskomponenternas 

utveckling påverkar åldersstrukturen. 

Diagrammet visar hur befolkningen är 

fördelad efter ålder i kommunen år 2021 

och år 2038. 

Åldrandet medför till exempel att de som 

var 60 år 2021 är 70 år 2038. Att antalet 60-

åringar år 2021 skiljer sig från antalet 70-

åringar år 2038 beror på att personer har 

flyttat till eller från kommunen samt att 

vissa har avlidit.
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FÖRÄNDRING I 

ÅLDERSSTRUKTUREN

Skillnad i antalet invånare i olika åldrar 

mellan år  2021 och 2038.

I diagrammet visas hur antalet personer i 

olika åldrar förändras under 

prognosperioden på grund av åldrande, 

flyttningar, födslar och avlidna. Detta mäts 

genom att räkna ut skillnaden mellan de 

två åldersfördelningarna i diagrammet 

ovan. Ett positivt värde för en viss ålder 

innebär att antalet invånare i den åldern 

ökar under prognosperioden. Ett negativt 

värde innebär på motsvarande sätt att 

antalet förväntas minska.
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GENOMSNITTSÅLDER

Historisk utveckling av genomsnittsåldern 

1980-2021 samt prognostiserad snittålder 

2022-2038. Jämförelse med riket.

Under perioden 2021 till 2038 förväntas 

genomsnittsåldern i Sverige att öka från 42 

år till 44 år. Skälen till detta är bland annat 

att mortaliteten bland de äldre minskar 

samt att stora årskullar kommer upp i äldre 

åldrar. I kommunen förväntas 

genomsnittsåldern att  från 41 år till 41 år 

under prognosperioden. 

Genomsnittsåldern i kommunen är 1 år 

lägre än i riket år 2021. Vid 

prognosperiodens slut är snittåldern 3 år 

lägre.

822 ( 858 )



19Del 3 - Demografiska effekter

UTVECKLING AV

ANTALET BARN

Historisk utveckling av antalet barn i 

åldrarna 0-12 år 1980-2021 samt 

prognostiserat antal 2022-2038.

Utvecklingen av antalet barn i åldern 

0-5 år beror främst på hur många barn som 

föds framöver. Eftersom denna 

åldersgrupp även är relativt mer 

flyttbenägen än de äldre barnen, vilka har 

börjat skolan, så har även in- och 

utflyttning en viss inverkan på 

utvecklingen. För de äldre barn-grupperna, 

6-9 år och 10-12 år beror eventuella 

förändringar i antalet främst på åldrandet 

och att olika årskullar är olika stora.
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UTVECKLING AV 

ANTALET UNGDOMAR

Historisk utveckling av antalet ungdomar i 

åldrarna 13-18 år 

1980-2021 samt prognostiserat antal 2022-

2038.

Antalet i åldrarna 13-15 och sedan 

16-18 år har sedan 2000-talets mitt 

minskat i de flesta av landets kommuner. 

Detta i takt med att 

de stora barnkullar som föddes kring 1990 

har lämnat dessa åldrar bakom sig. I många 

kommuner kan dock en uppgång av antalet 

invånare i dessa åldrar förväntas den 

kommande perioden.
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UTVECKLING AV 

ANTALET VUXNA

Historisk utveckling av antalet vuxna i 

åldrarna 19-64 år 1980-2021 samt 

prognostiserat antal 2022-2038.

Åldersgruppen 19-24 år har i många 

kommuner ökat under de senaste åren då 

generationen född kring 1990 passerat 

dessa åldrar. Åldersgruppen 25-44 år har 

minskat då den stora 

60-talistgenerationen nu befinner sig i 

åldersgruppen 45-64 år. Dock ökar den nu 

igen då 90-talisterna istället träder in här. 

Samtidigt motverkas detta av att 40-

talisterna nu är äldre än 65 år och därmed 

trätt in i nästa åldersgrupp. 
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UTVECKLING AV

ANTALET ÄLDRE

Historisk utveckling av antalet äldre i 

åldrarna 65 år och uppåt 1980-2021 samt 

prognostiserat antal 2022-2038.

Under en längre tid framöver kommer 

antalet äldre i landets kommuner att öka. 

Orsaken är dels att den stora 

40-talist generationen uppnått 

pensionsåldern fullt ut, dels att 

medellivslängden ökar och att de äldre 

lever längre än tidigare. Den närmaste 

framtiden medför främst en ökning i 

åldersgruppen 80 år eller äldre där 

40-taliserna snart börjar träda in.
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BAKGRUND

De följande sidorna innehåller 

uppgifter som beskriver situationen i Eslövs 

kommun under år 2021 

och några av de antaganden som 

ligger till grund för prognosen. Syftet 

är att ge en demografisk nulägesbild som 

komplement till redovisningen av 

prognosresultaten.

I prognosen har vi använt oss av 

registerdata över folkmängden efter ålder, 

kön och tid. Uppgifterna kommer från 

folkbokföringen och är hämtade från SCB. 

Befolkningen vi använder är den som är 

skriven i kommunen per den sista 

december varje år. Denna folkmängd 

behöver inte stämma med den befolkning 

som faktiskt bor eller vistas i kommunen. 

Hur stor skillnad det är mellan den 

folkmängd som verkligen bor i kommunen 

och den som är registrerad och om detta är 

ett problem varierar från kommun till 

kommun och över åldrarna. För de yngre 

åldersgrupperna är diskrepansen större. 

Många ungdomar studerar och arbetar på 

annan ort men är fortfarande skrivna i 

föräldrahemmet.

För att göra prognosen använder vi oss 

även av antal levande födda barn, avlidna, 

inflyttade och utflyttade som registrerats 

under året. Med hjälp av denna 

information skattar vi fruktsamhet, 

mortalitet, inflyttarfördelningar och 

utflyttarrisker efter ålder och kön. 

Skattningarna ligger sedan till grund för 

beräkningen av den framtida utvecklingen 

av antalet födda, döda, inflyttade och 

utflyttade. 

Utöver pandemins effekter, pågår två 

större demografiska förändringar som 

påverkar befolkningsutvecklingen. För det 

första befinner sig allt fler i den stora 40-

talistgenerationen i en ålder över 80 år. 

Detta innebär att en stor grupp kommer 

upp i de åldrar där behovet av stöd och 

service ökar. För det andra befinner sig den 

stora barnkullen som föddes kring 1990 i 

förvärvsaktiv och barnafödande ålder. 

Denna grupp flyttar från städer med 

universitet och högskolor, en del  tillbaka 

till sin hemkommun. För bland annat 

arbets- och bostadsmarknaden, 

utbildningssystemet och omflyttningarna 

har detta stora konsekvenser vilket i sin tur 

ger effekter för den kommunala 

verksamheten.
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FOLKMÄNGDENS ÅLDERSSTRUKTUR

Antal personer i varje ålder per 1000 

invånare år 2021. Jämförelse med riket.

I diagrammet visas befolknings-strukturen i 

kommunen och i riket. Den anger hur stor 

andel varje åldersgrupp utgör av hela 

folkmängden, uttryckt i promille. Som 

exempel kan nämnas att åldern 50 år är 

den enskilt största åldersgruppen i 

kommunen och utgör 15 promille av hela 

folkmängden år 2021. I de delar som 

kommunens åldersstruktur avviker från 

rikets så innebär detta att kommunen har 

relativt fler eller färre invånare i den åldern 

än vad som finns i riket.
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ANTAL MÄN OCH KVINNOR

Antalet män och kvinnor i olika åldrar 

under år 2021

Antalet män och kvinnor i samma ålder har 

ofta ett starkt samband förutom för 

åldrarna 70 år eller äldre där kvinnorna 

oftast är fler. Det finns  kommuner som har 

andra skevheter i könsfördelningen.

I Uppsala kommun är antalet kvinnor i 

åldrarna 20-25 år betydligt fler än antalet 

män. Och i Pajala kommun finns det fler 

män än kvinnor i nästan samtliga åldrar.
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KVINNORS FRUKTSAMHET I OLIKA 

ÅLDRAR 

Antalet födda barn per kvinna efter 

moderns ålder. Genomsnitt 2019-2021. 

Jämförelse med riket.

Antalet barn som föds beror dels på antalet 

kvinnor i fertil ålder, dels på kvinnors 

benägenhet att bli föräldrar. Benägenheten 

att föda barn beräknas som antal födda 

barn efter moderns ålder dividerat med 

antalet kvinnor i en viss ålder.Diagrammet 

visar att fruktsamheten är som högst hos 

32-åriga kvinnor i Eslövs kommun, 

motsvarande i snitt 0,16 barn. Med hjälp av 

fruktsamheten per ålder och antalet 

kvinnor i fertil ålder beräknas hur många 

barn som förväntas födas.
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FRUKTSAMHETENS 

UTVECKLING ÖVER TID

Utveckling av den summerade 

fruktsamheten 1980-2021 samt 

prognostiserad fruktsamhet 2022-2038.

För att få en total bild av fruktsamheten 

kan man beräkna summerad frukt-samhet 

vilket är summan av fruktsamheten i olika 

åldrar (dvs summan av värdena på 

staplarna i diagrammet ovan). Måttet 

summerad fruktsamhet visar på hur många 

barn en kvinna skulle föda om hon under 

sin livstid föder barn såsom kvinnor idag 

gör. På riksnivå förväntas kvinnor föda 

drygt 1,9 barn under sin livstid.
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IN- OCH UTFLYTTNING

Antalet inflyttade och utflyttade invånare 

efter ålder. Genomsnitt för perioden 2019-

2021.

Hur många som flyttar till respektive från 

kommunen i olika åldrar visas i 

diagrammet till vänster. Även om lika 

många flyttar in som ut ur kommunen i en 

viss åldersgrupp så betyder detta inte att 

kommunens förutsättningar är 

oförändrade. Det kan finnas en stor 

skillnad på in- och utflyttarna avseende 

socioekonomiska faktorer såsom 

utbildning, inkomst eller arbets-

marknadsstatus. Det är därför viktigt att 

göra kompletterande analyser av 

flyttströmmarna för att få en så 

heltäckande bild som möjligt.
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FLYTTARNA OCH 

ÅLDERSSTRUKTUREN

Skillnad i antalet in- och utflyttade invånare 

i olika åldrar. Genomsnitt för perioden 

2019-2021.

Diagrammet visar effekten av in- och 

utflyttningen på åldersstrukturen. 

Staplarna visar flyttnettot, dvs. vilka 

åldersgrupper som ökar respektive minskar 

på grund av flyttningar. Nettot har 

beräknats som skillnaden mellan antalet 

inflyttade och utflyttade i diagrammet 

ovan. Ett negativt värde betyder att fler 

flyttar från kommunen än till kommunen i 

den åldern. För att få en mer representativ 

bild av flyttningarna har ett genomsnitt för 

de tre senaste åren beräknats.
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INVÅNARNAS BENÄGENHET ATT 

FLYTTA

Andelen invånare i olika åldrar som flyttar 

från kommunen. Genomsnitt för perioden 

2019-2021. Jämförelse med riket.

Flyttbenägenheten visar på sannolikheten 

att en person i en viss ålder flyttar från 

kommunen. I kommunen har 21-åringarna 

den högsta flyttbenägenheten med 0,24. 

Detta innebär att 24 procent av alla 21-

åringar under ett givet år flyttar från 

kommunen.
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KVINNORS BENÄGENHET 

ATT FLYTTA

Andelen kvinnor i olika åldrar som flyttar 

från kommunen. Genomsnitt för perioden 

2019-2021. Jämförelse med riket.

På riksnivå är yngre kvinnor betydligt mer 

flyttbenägna än männen. De söker sig 

tidigare än män till orter som erbjuder 

studie-och arbetsmöjligheter. Vid 30-års 

ålder blir de dock mindre flyttbenägna än 

männen. I vissa kommuner flyttar mer än 

hälften av de unga kvinnorna i vissa åldrar.

I Eslövs kommun har de 21-åriga kvinnorna 

den största flyttbenägenheten med 0,29.
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MÄNS BENÄGENHET 

ATT FLYTTA

Andelen män i olika åldrar som flyttar från 

kommunen. Genomsnitt för perioden 2019-

2021. Jämförelse med riket.

På riksnivå har både män och kvinnor en 

mycket hög flyttbenägenhet mellan 20 och 

30 år. Men till skillnad mot kvinnorna, som 

har en tydlig topp mellan 20 och 25 år, så 

är männens flyttbenägenhet mer jämn. 

Män äldre än 30 år har även en något 

högre flyttbenägenhet än kvinnor i samma 

ålder. Bland männen i Eslövs kommun är 

21-åringarna mest flyttbenägna med 0,21.

837 ( 858 )



34

Del 5 

METOD

838 ( 858 )



35Del 5 - Metod

METODBESKRIVNING

Osäkerheten i prognosen ökar i proportion 

med prognosperiodens längd. Generellt är 

osäkerheten störst för de åldersgrupper 

som inte är födda när prognosen görs. 

Betydande osäkerhet finns även för ålders-

grupperna 19-30 år där flytt-benägenheten 

är stor. Osäkerheten 

i en befolkningsprognos är förhållandevis 

mindre för den medelålders och äldre 

befolkningen vilka brukar vara mindre 

flyttbenägna.

Befolkningen i prognosen skrivs fram ett år i 

taget med befolkningen år 2021 som 

utgångspunkt. Vid tolkning av prognosen skall 

has i åtanke att Skatteverkets register endast 

omfattar i kommunen folkbokförda personer. 

De som bor i kommunen men inte är 

folkbokförda där, t.ex. asylsökande, finns 

således inte med i prognosen. Antalet födda 

och döda beräknas för varje prognos år 

genom att befolkningen i varje åldersklass 

multipliceras med åldersspecifika 

fruktsamhetstal respektive dödsrisker.

Fruktsamheten för kvinnor i olika åldrar 

beräknas som kvoten mellan antalet födda 

barn till mödrar i en viss ålder och 

medelfolkmängden kvinnor i samma ålder. 

För att osäkerheten ska bli mindre används 

befolkningsuppgifter från flera år*. Dessutom 

görs en utjämning över 

åldrarna. Det läggs även en viss vikt vid 

fruktsamhetstalen i riket. Under 

prognosperioden antas fruktsamheten 

förändras i enlighet med SCB:s 

prognostiserade ökning för riket.

Dödsriskerna för varje ålder och per kön 

skattas på riksdata som kvoten mellan antalet 

döda i en viss ålder och medelbefolkningen i 

samma ålder. Därefter sker en justering av 

mortaliteten så att den sammanfaller med 

kommunens totala nivå. Data från flera 

historiska år* används, och dödsriskerna 

antas minska i proportion till SCB:s prognos 

för riket.

Antalet inflyttare till kommunen under de 

kommande åren prognostiseras med hjälp av 

tidsserieanalys för att plocka upp 

förekommande trender. De senaste årens 

utveckling används för att avgöra hur

inflyttarna kommer att utvecklas i 

framtiden. Vilka  som flyttar till kommunen i 

termer av kön och ålder beräknas utifrån 

inflyttarfördelning för ett antal historiska år*.

 Antalet utflyttare beräknas utifrån ett 

genomsnitt av utflyttningsbenägenhet ett 

antal historiska år*. Utflyttnings-

benägenheten i varje ålder multipliceras med 

folkmängden i motsvarande ålder vilket ger 

antalet utflyttare efter ålder och kön.

*Hur många historiska år, och vilka, som 

används för beräkningen varierar mellan 

risker, fördelningar och kommuner. 

Valen föregås av analyser och syftar till att få 

bästa möjliga träffsäkerhet i prognosen. 
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METODBESKRIVNING (forts.) Det observerade antalet flyttningar i 

kommunen innehåller endast en begränsad 

mängd information. Vill man närmare 

analysera effekterna av flyttningar måste 

man även studera vilka som flyttar till 

respektive från kommunen. Flyttarnas 

socio-ekonomiska situation och ålder har 

en stor betydelse för utvecklingen av 

kommunens ekonomi, näringsliv och 

befolkningssammansättning. 

Flyttningar är den demografiska 

komponent som har störst och snabbast 

påverkan på demografins utveckling över 

tiden. Det ligger utanför ramen för denna 

befolkningsprognos att närmare studera 

flyttmönster och effekterna av 

flyttningarna. Men genom att studera 

flyttnettot efter ålder

(se diagram på tidigare sidor) kan man 

direkt se hur ålderssammansättningen i 

kommunen ändras på grund av 

flyttningarna och det går enkelt att få svar 

på frågor såsom vilka åldersgrupper som 

ökar respektive minskar och med hur 

mycket på grund av in- och utflyttningar. 

Vill man kunna påverka kommunens 

demografiska och socioekonomiska 

sammansättning på kort sikt så måste man 

göra förändringar som påverkar in- och 

utflyttningsmönstren. 

I många av landets kommuner flyttar de 

yngre åldersgrupperna 19-25 år från 

kommunen till arbeten och studier på 

annan ort. I vissa fall kommer de tillbaka 

och bosätter sig på födelseorten för att 

bilda familj och 

påbörja ett aktivt yrkesliv. Räknat på 

riksnivå så är de yngre åldersgrupperna 

mycket flyttbenägna och var femte 21-

åring flyttar över en kommungräns varje år 

(se tidigare diagram). Yngre kvinnor är mer 

flyttbenägna än yngre män (se tidigare 

diagram).
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FOLKMÄNGD EFTER ÅLDERSKLASS

I tabellen visas folkmängden per olika 

åldersklasser samt totalt för perioden 2021

-2038. 

Tabell 1: Folkmängd Eslövs kommun efter åldersklass

Ålder / År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

 0-5 2 542 2 512 2 525 2 542 2 562 2 610 2 605 2 627 2 653 2 681 2 702

 6-9 1 815 1 858 1 845 1 874 1 897 1 866 1 890 1 887 1 868 1 890 1 879

 10-12 1 397 1 382 1 416 1 429 1 486 1 486 1 500 1 489 1 496 1 477 1 495

 13-15 1 367 1 400 1 441 1 469 1 470 1 500 1 505 1 546 1 542 1 555 1 546

 16-18 1 291 1 312 1 373 1 401 1 445 1 478 1 493 1 483 1 507 1 512 1 547

 19-24 2 223 2 263 2 308 2 377 2 464 2 502 2 497 2 513 2 542 2 551 2 554

 25-44 8 728 8 777 8 936 9 152 9 406 9 519 9 590 9 627 9 651 9 674 9 694

 45-64 8 774 8 795 8 925 8 971 9 030 9 095 9 128 9 185 9 209 9 248 9 307

 65-79 4 716 4 705 4 663 4 644 4 652 4 679 4 686 4 694 4 778 4 829 4 888

 80-100 1 740 1 789 1 854 1 949 2 035 2 079 2 150 2 221 2 252 2 306 2 336

Totalt 34 593 34 794 35 287 35 809 36 446 36 814 37 042 37 271 37 498 37 723 37 947
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FOLKMÄNGD EFTER ÅLDERSKLASS

I tabellen visas folkmängden per olika 

åldersklasser samt totalt för perioden 2021

-2038. 

Tabell 1: Folkmängd Eslövs kommun efter åldersklass fortsättning

Ålder / År 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

 0-5 2 719 2 733 2 744 2 753 2 759 2 767 2 776

 6-9 1 892 1 908 1 925 1 941 1 957 1 969 1 979

 10-12 1 479 1 498 1 484 1 492 1 504 1 517 1 529

 13-15 1 553 1 537 1 554 1 541 1 559 1 547 1 555

 16-18 1 546 1 556 1 550 1 558 1 544 1 560 1 550

 19-24 2 589 2 598 2 622 2 639 2 648 2 661 2 672

 25-44 9 691 9 707 9 711 9 725 9 724 9 735 9 759

 45-64 9 394 9 466 9 586 9 676 9 753 9 828 9 899

 65-79 4 943 4 999 5 036 5 074 5 142 5 210 5 296

 80-100 2 365 2 391 2 403 2 434 2 463 2 476 2 473

Totalt 38 170 38 393 38 614 38 834 39 053 39 272 39 489
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FOLKMÄNGD EFTER ÅLDERSKLASS 

I tabellen visas folkmängden per olika, i 

vissa fall överlappande, åldersklasser 

intressanta för t.ex. det kommunala 

utjämningssystemet för perioden 2021-

2038. 

Tabell 2: Folkmängd Eslövs kommun efter åldersklass

Ålder / År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1-5 2 124 2 128 2 138 2 149 2 154 2 195 2 186 2 203 2 225 2 248 2 269

6-12 3 212 3 240 3 262 3 303 3 383 3 352 3 389 3 375 3 364 3 367 3 374

6  464  460  446  453  476  434  478  456  456  459  465

7-15 4 115 4 180 4 256 4 319 4 377 4 418 4 416 4 465 4 450 4 463 4 455

16-18 1 291 1 312 1 373 1 401 1 445 1 478 1 493 1 483 1 507 1 512 1 547

65-79 4 716 4 705 4 663 4 644 4 652 4 679 4 686 4 694 4 778 4 829 4 888

80-89 1 439 1 484 1 543 1 630 1 705 1 750 1 807 1 864 1 889 1 932 1 956

90+  301  305  311  319  330  329  343  357  362  374  381

0  418  385  387  393  408  415  419  424  429  434  433

1-3 1 238 1 257 1 239 1 273 1 266 1 281 1 295 1 310 1 323 1 335 1 349

4-5  886  871  899  876  889  914  891  893  902  912  920

7-9 1 351 1 398 1 399 1 421 1 421 1 433 1 411 1 430 1 412 1 431 1 415

10-15 2 764 2 782 2 858 2 898 2 956 2 986 3 004 3 034 3 038 3 032 3 041

65-69 1 680 1 663 1 625 1 661 1 683 1 691 1 732 1 800 1 861 1 903 1 940

70-74 1 621 1 586 1 551 1 543 1 534 1 549 1 539 1 508 1 537 1 553 1 560
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FOLKMÄNGD EFTER ÅLDERSKLASS 

I tabellen visas folkmängden per olika, i 

vissa fall överlappande, åldersklasser 

intressanta för t.ex. det kommunala 

utjämningssystemet för perioden 2021-

2038. 

Tabell 2: Folkmängd Eslövs kommun efter åldersklass fortsättning

Ålder / År 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

1-5 2 286 2 299 2 309 2 316 2 321 2 327 2 335

6-12 3 371 3 406 3 409 3 433 3 461 3 487 3 507

6 469 472 476 481 485 485 486

7-15 4 455 4 471 4 487 4 494 4 535 4 548 4 577

16-18 1 546 1 556 1 550 1 558 1 544 1 560 1 550

65-79 4 943 4 999 5 036 5 074 5 142 5 210 5 296

80-89 1 966 1 968 1 945 1 950 1 970 1 962 1 939

90+ 399 423 458 484 493 514 535

0 433 434 435 436 438 440 441

1-3 1 357 1 362 1 364 1 366 1 370 1 375 1 380

4-5 928 937 945 950 951 953 955

7-9 1 423 1 436 1 449 1 460 1 472 1 484 1 493

10-15 3 032 3 035 3 038 3 034 3 063 3 064 3 084

65-69 1 964 1 983 1 939 1 923 1 948 1 960 1 975

70-74 1 597 1 657 1 710 1 749 1 783 1 805 1 823

845 ( 858 )



Statisticon AB
Vi ser livet bakom siffrorna

+46 (0)10 130 80 00, info@statisticon.se, www.statisticon.se
Östra Ågatan 31, SE-753 22 Uppsala   Klara Södra Kyrkogata 1, SE-111 52 Stockholm   Sweden

846 ( 858 )



Befolkningsprognos 2022-2038

KSAU 29/3-2022
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Process 

befolkningsprognos 

Fotograf: Leif Gustavsson

Bostadsprognos

• Utifrån dialog med 
förvaltningar och 
byggherrar kring 
framtida bostadsprojekt

Befolkningsprognos

• Utförs av Statisticon AB

• Utifrån byggprognos, 
mortalitet, fertilitet & 
flyttstrukturer

Antagen prognos

• Underlag för planering

• Skola, äldreomsorg osv
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Befolkningsprognos 2022-2038

• Befolkningen prognosticeras att 
öka med 4 896 personer till 2038

• Motsvarar en befolkningsökning 
på 14,2 % 

• Kraftigast ökning under 2023 –
2026 
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Arbetsför befolkning, 19 – 64 år

• Prognosticeras öka med ca 2 600 
personer fram till 2038.

• Motsvarar en ökning med 13,2 %

• Gruppen 19-24 ökar mest (20 %).

• Ökningen sker framförallt 2023-
2026
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Förskola, 0 – 5 år 

• Prognosticeras öka med 234 barn 
fram till 2038.

• Motsvarar en ökning med 9 %

• Ökningen sker främst 2023-2031

• Antalet barn i förskoleålder 
prognosticeras minska under 
2022 samt något under 2027.
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Grundskolan, 6 – 15 år 

• Prognosticeras öka med 484 barn 
fram till 2038.

• Motsvarar en ökning med 11 %

• 13-15 år ökar mest (ca 14 %)

• Ökningen sker främst 2022-2025

• Antalet barn prognosticeras 
minska under 2029 samt något 
under 2031. -50
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Gymnasiet, 16 – 18 år

• Prognosticeras öka med 259 
ungdomar fram till 2038.

• Motsvarar en ökning med 20 %

• Ökningen sker främst 2023 –
2025 men även 2031

• Antalet elever prognosticeras 
minska 2028 samt 2034 & 2036
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Vård och omsorg, 65 – 79 år

• Prognosticeras öka med 580 
äldre fram till 2038.

• Motsvarar en ökning med 12 %

• Målgruppen prognosticeras öka 
från 2029 och resterande del av 
prognosperioden.

• Antalet äldre prognosticeras 
minska 2023 – 2025 
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Vård och omsorg, 80 – 100 år
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• Prognosticeras öka med 733 
äldre fram till 2038.

• Motsvarar en ökning med 42 %

• Målgruppen prognosticeras 
framförallt öka mellan 2022 –
2030 därefter mattas ökningen av
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Befolkningsförändring per åldersgrupp
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2021-2030 i %

Ökning 

2030-2038

Ökning 

2030-2038 %

0-5 139 5,5% 95 3,5%

6-9 75 4,1% 89 4,7%

10-12 80 5,8% 51 3,5%

13-15 188 13,7% 1 0,1%

16-18 221 17,1% 39 2,6%

19-24 328 14,8% 120 4,7%

25-44 946 10,8% 85 0,9%

45-64 474 5,4% 651 7,0%

65-79 113 2,4% 467 9,7%

80-100 566 32,5% 168 7,3%

Totalt 

2022 3 130 9,0% 1 766 4,7%

Befolkningsförändringar per åldersgrupp 

2021 – 2030  samt 2030 – 2038 
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Jämförelse mot tidigare prognoser

• Prognosen för 2022 är i linje med 
tidigare prognoser. 

• Visar en stadig befolkningsökning 
något under målet om 1 %

• 2021 visade en något högre 
befolkningsökning.

• Skillnaden beror framförallt på hur 
bostadsprognosen beräknas
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Frågor?

Måns Berger utvecklingsstrateg
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