
 
Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar 
 
 

Helsingborg stämmer Kommuninvest 

Helsingborgs stad stämmer Kommuninvest och vill ha tillbaka pengar som med förlust 
placerats i amerikanska kommunobligationer.  

Helsingborgs stad och Dunkers Donationsfond förlorade tillsammans cirka 35,6 miljoner 
kronor på placeringen genom finanskrisen i USA, skriver kommunstyrelsen i ett 
pressmeddelande. 
 
Kommunstyrelsen anser att det var en otillåten placering som inte ingick i villkoren för 
uppdraget.  
 
Parterna har diskuterat en förlikning men det har inte lett någon vart. 
 
”Vi har ett ansvar gentemot skattebetalarna i Helsingborg att göra allt vi kan för att få tillbaka 
de förlorade pengarna och dessvärre har vi inte lyckats genom dialog med Kommuninvest”, 
säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande. 
 
HelsingBorgs Kommuns PenningHantering 

Vi har ett ansvar mot SkatteBetalarna & Dunkers Donationsfond som jag utgår från är en 
Stiftelse - hoppas jag. 
 
Men då kan man väl inte placera pengar hur jävla lättvindigt som helst. 
 
Hur kan man ö h t placera pengar i utlandet - då alla processer måste drivas i utlandet & i 
enligt med lagstiftningen där - Som PoliTrukerna i AnkDammen INTE Fattar Ett Skit Av. 
 
Det bästa är att tjänstemän & politrukerna tar smällen privat - kompenserar skattebetalarna & 
dunkers stiftelse och får fordringarna överlåtna och själva processar i USA på vinst & förlust.
 
Och har KommunInvest gjort fel - ja då skall dom inte behöva stämmas - då skall dom bara 
casha & eller lägga ner verksamheten. 
 
KommunInvest låter för mig som investering - går det att ö h t förlora pengar där är ju redan 
själva namnet VilseLedande!! 

MachoDemonen  2009-05-20 kl 09:06 
 
 

Kommuninvest duckar för EFG-smällen 

http://www.realtid.se/ArticlePages/200804/04/20080404095302_Realtid230/20080404095302_Realtid230.dbp.asp  

Kommunernas upplåningsbolag Kommuninvest var en av huvudaktörerna i EFG-
skandalen, men tar inte åt sig någon kritik. 
– Självklart är det väldigt beklagansvärt med de stora förlusterna, men placerarna har gjort 
stora förluster på annat, sa Kommuninvests vd Tomas Werngren till Realtid.se i samband med 
Kommuninvests bolagsstämma som hölls under torsdagen. 



 
– EFG-investeringen är bara en spottstyver för dem. Många har förlorat mycket mer på den 
allmänna börsnedgången sedan årsskiftet, sa Werngren. 
 
Kommuninvest var tillsammans med banken EFG en av huvudarrangörerna av den 
komplicerade investeringen på totalt 1,4 miljarder kronor som investerare fick köpa. 
 
Investeringen var relaterad till värdet på amerikanska kommunobligationer som föll kraftigt i 
värde, vilket orsakade mångmiljonförluster för bland andra Helsingborgs och Ängelholms 
kommuner. 
 
– Förlusterna är investerarnas ansvar, men det var vi som krävde att ett särskilt brev skulle 
skickas ut till investerarna för att klargöra riskerna, sa Werngren. 
 
Tidigare har EFG:s vd Martin Nilsson tagit äran för brevet, och sagt att det var hans idé. 
 
Kommuninvests syfte är egentligen att låna upp pengar åt svenska kommuner, vilket blir 
billigare än om de lånat pengarna var och en för sig. 
 
År 2004 gav sig dock Kommuninvest på att ge ut den äventyrliga EFG-investeringen som var 
förknippad med hög belåning och därmed stora risker för investerarna. 
 
– Men att ge ut den typen av ”strukturerade produkter” är också ett sätt för oss att låna upp 
pengar till så låg kostnad som möjligt för kommunerna, säger Werngren. 
 
Han understryker dock att det är väldigt viktigt att strukturerade produkter endast bör riktas 
till verkligt professionella investerare som har god kompetens och förstår vad de ger sig in på. 
 
– Det är därför vi inte riktar oss till privatpersoner som investerare, för det är inte alltid som 
de förstår, säger Werngren och anger ändå att många av de professionella investerare som 
planerade att investera i EFG-produkten inte ens hade läst prospektet om investeringen. 
 
– Vi visste att produkten hade en stor hävstång, så vi krävde utskick av det separata brevet för 
att vara säkra på att alla var med på vad den gick ut på, säger han. 
 
De cirka 100 kommuner som var representerade på stämman var mycket snälla och lugna, 
och skällde inte ut Werngren för EFG-investeringen. 
 
Werngren nämnde knappt något alls om det själv i sitt stämmotal, så Realtid.se fick helt 
sonika gå fram och fråga honom om det i pausen. 
 
Annars framkom det på bolagsstämman att det var full ruljans hos Kommuninvest i fjol. 
Många nya kommuner gick med som medlemmar, men organisationen varnar nu för kärva 
ekonomiska tider. 
 
– Mycket talar för att osäkerheten på finansmarknaderna kommer att bestå under hela resten 
av 2008 och in i 2009, sa Werngren i sitt stämmotal. 
 
Kommuninvest lånar upp pengar gemensamt åt de flesta svenska kommunerna, och bolaget är 
därför en av de största svenska aktörerna på finansmarknaden med god inblick i läget. 



 
– Framför allt så kommer det att ta lång tid innan alla korten är på bordet. Man ska inte tro det 
som står i tidningarna om att finansoron är över. Sanningen är att vi ännu inte sett vidden av 
oron, sa Werngren. 
 
Enligt honom påverkas den svenska situationen av den amerikanska konjunkturen som är ett 
frågetecken just nu. 
 
– Om den amerikanska konjunkturen försämras mer än väntat, kommer problemen på den 
amerikanska bolånemarknaden att öka och fördjupas och kan påverka andra sektorer av 
kreditmarknaden, sa Werngren och anger att det kan göra att finansmarknaden åker ner i en 
förvärrad orosfas och i sin tur leda till en bred amerikansk konjunkturnedgång. 
 
– Osäkerheten kommer att bestå tills vidare. Känsligheten för fortsatta negativa nyheter och 
störningar är betydande. Med all sannolikhet kommer vi att se fler dåliga nyheter från både 
Europa och USA, bedömde han på stämman. 
 
Werngren bedömer trots allt att finansmarknaden kommer att kunna lösa problemen. 
 
– Finansmarknaden är mer robust än den varit. Det finns kapital i marknaden, så jag bedömer 
att läget på finansmarknaden kommer att ordna sig även om det säkert kan bli någon mer 
bank eller så som försvinner internationellt, säger han men varnar ändå för den svenska 
konjunkturen. 
 
– Här i Sverige tycker vi det är skönt att vi inte påverkas av det vi ser i USA och Europa, 
men i själva verket har vi inte förstått vidden av problemen, säger Werngren. 
 
Kommuninvest bedömer att en lång och utdragen period av finansiell oro tidigarelägger en 
nedgång i konjunkturen. 
 
– Vi har redan sett en påverkan på konjunkturen. Vi är inne i en nedgångsfas, sa Harriet 
Forsell Söderberg på stämman. Hon är Kommuninvests ställföreträdande vd. 
 
– Finanskriser har historiskt sett förstärkt och fördjupat konjunkturnedgångar, sa hon. 
 
– Det kan leda till en del bekymmer framöver. Det beror på hur utdragen finansoron blir. 
 
Funderingar inom Kommuninvest är nu om det även kan bli en ordentlig likviditetskris och 
kreditkris i Sverige, och om Sverige kommer att påverkas av en försvagning på de stora 
svenska exportmarknaderna USA och Tyskland. 
 
– Vi vill inte bara måla med stora, svarta penseln, men det kan vara läge att mana till 
eftertanke och reflektion, sa Forsell Söderberg. 
 
– I tidningarna står det var och varannan dag om att återhämtningen är här, men så mycket 
kan vi säga att vi inte är ute ur finansoron ännu, sa hon. 
 
I spåren av den internationella finansoron har det enligt Kommuninvest skett en viss 
kreditåtstramning även i Sverige. Marknadsaktörerna bedömer riskerna för olika typer av 
krediter för att få en ledtråd om var det kan bli problem att förnya lånen. 



 
Kommuninvest konstaterar att många svenska kommuner har valt att bara ha rörlig ränta på 
sina lån för att räntekostnaderna ska bli så låga som möjligt, men att det finns ett scenario där 
kommuner kan hamna i en situation med likviditetsbrist, höga räntor, lågkonjunktur, fallande 
sysselsättning. 
 
– Det kan bli en tungt att bära. Visst kan det här låta pessimistiskt, men det finns en risk för 
att att utvecklingen går åt det här hållet, säger Forsell Söderberg. 
 
Kommuninvest har själv drabbats av finanskrisen. Alla kommuninvests lån och utlåning är 
relaterad till ”stibor-räntan” som är den räntan bankerna tar för att låna pengar mellan 
varandra. 
 
– Vi ser att stibor-räntan är infekterad på grund av misstänksamhet och oro kring vilken 
marknadsaktör som sitter med svarte petter. Vem är exponerad och kan drabbas av förluster? 
 
Eftersom stibor-räntan ökat av det skälet, har även Kommuninvest fått höja sin låneränta. 
 
– Vi har ett klimat med misstänksamhet, men nu gäller det att möta denna utmaningen och 
försöka jobba med det, sa Forsell Söderberg. 
 
I och för sig har oron även lett till det positiva för Kommuninvest att långivare fått en ökad 
aptit för säkra låntagare. 
 
– Det har ökat efterfrågan på oss som låntagare, sa Kommuninvests vd Tomas Werngren. 
 
Kommuninvest är bland den säkraste aktören man kan låna pengar till med högsta möjliga 
kreditbetyg AAA från kreditbetygsföretagen. 
 
– Det har gjort att vi delvis ändrat strategi, och lånar mer pengar för att möta efterfrågan på 
marknaden på obligationer från säkra låntagare med korta löptider, sa Werngren på stämman. 
 
Han försvarade att Kommuninvest har 30 miljarder kronor i ”överskottslikviditet” som 
skvalpar i kassan, för att kreditbetygsföretagen kräver det om man vill ha högsta kreditbetyget 
vilket i sin tur leder till lägre upplåningsräntor. 
 
I dagsläget är 209 kommuner och 7 landsting anslutna till Kommuninvest. Det var en ökning 
med 21 kommuner i fjol och hittills i år har 6 ytterligare kommuner anslutit sig. 
 
Kommuninvests långsiktiga mål är att det i snitt ska ansluta sig 12 nya kommuner per år till 
och med år 2015. 
 
För 2015 är målet även att Kommuninvest ska låna ut 175 miljarder kronor motsvarande 
hälften av de svenska kommunernas externa lån. Under senare år har Kommuninvest svarat 
för 42 – 45 procent av dessa lån. 
 
Kommuninvest beräknar att kommunerna sparade 300 miljoner kronor på att låna pengar 
gemensamt via Kommuninvest, i stället för att varje kommun skulle lånat pengar själva. 
 
Sveriges största kommuner Stockholm och Göteborg är än så länge inte med i 



Kommuninvest, utan lånar pengar själva på marknaden. 
 
Kommuninvest är egentligen en ”ekonomisk förening” där anslutna kommuner och landsting 
är medlemmar. 
 
Under stämman uppstod debatt om förslaget att göra det möjligt för Kommuninvest att ta ut 
årsavgifter från sina medlemmar för att hjälpa till att täcka kostnaderna. Men förslaget 
sågades av talare från Simrishamns och Motala kommuner, och drogs därför tillbaka. 
 
Simrishamn pekade på att Kommuninvest måste vara konkurrensneutralt jämfört med andra 
långivare och att en årsavgift skulle hindra det. 
 
Ian Hammar 
ian.hammar@realtid.se 
08-545 871 30 

 


