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Lagrådsremiss ”Riskskatt för kreditinstitut” 

SmåKom är ett nationellt nätverk för små kommuner och vi har för 

närvarande 67 medlemmar, vilka består av de till befolkningen mindre 

kommunerna i Sverige. 

Vi är förvånade, men framförallt mycket bekymrade över att Kommuninvest 

i Sverige AB fortsatt föreslås omfattas av riskskatten i det uppdaterade 

förslaget om ”Riskskatt för (vissa) kreditinstitut”. Dels med hänsyn till att 

Kommuninvests skulder garanteras via en solidarisk borgen av sina ägare, 

det vill säga 292 kommuner och regioner i Sverige, och därmed inte kan 

sägas tillhöra ett risktagande kreditinstitut. Men också med anledning av att 

riskskatten i förlängningen, med ökade kostnader för Kommuninvest, skulle 

slå hårt mot våra medlemskommuners ekonomi, då flertalet har i princip hela 

sin upplåning i Kommuninvest. 

SmåKom anser det vara ytterst märkligt att Kommuninvest föreslås omfattas 

av riskskatten då huvudskälet till skatten är att beskattningen av kreditinstitut 

som vid en finansiell kris riskerar att orsaka väsentliga indirekta kostnader 

för samhället bör öka. Enligt Riksgälden är Kommuninvest inte ett sådant 

institut. Kommuninvest hör till den kategori utpräglade lågriskinstitut som 

omfattas av förenklade skyldigheter. SmåKom anser, med detta som 

bakgrund, att regeringen inte tillräckligt har undersökt och bearbetat 

möjligheten att skapa ett undantag från riskskatten för Kommuninvest. 
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Som företrädare för de små kommunerna kan vi konstatera att våra 

medlemmar är helt beroende av den finansiella samverkan som sker genom 

Kommuninvest. I stort sett alla våra medlemmar har 100 procent av sin 

upplåning i Kommuninvest. Våra medlemmar har i princip inget alternativ 

till upplåning i Kommuninvest. De har till exempel endast begränsad 

kompetens när det gäller upplåning på marknaden. Affärsbankerna är oftast 

inget realistiskt alternativ då de inte erbjuder dessa tjänster till rimliga 

kostnader.  

 

Det som riskerar att hända om förslaget genomförs är att större kommuner 

och regioner i ökad utsträckning kommer att använda egen upplåning på 

finansmarknaden. En trolig effekt av att större kommuner och regioner 

förmodligen kommer att använda alternativa lösningar för sin egen 

upplåning är att förutsättningarna för Kommuninvests finansiella 

verksamhet försämras påtagligt. Det innebär i så fall att merparten av våra 

medlemskommuner får kraftigt ökade kostnader för sin upplåning hos 

Kommuninvest. De stora förlorarna är givetvis de människor som bor och 

verkar där genom minskade investeringar i välfärden. 

 

I utvecklingen av välfärden krävs betydligt mer samverkan – kommuner och 

regioner emellan samt mellan kommunsektorn och staten. Förslaget till 

riskskatt i sin nuvarande utformning innebär att staten skulle gå in och 

underminera ett av de bäst fungerande samverkansverktygen inom 

kommunsektorn. Dessutom, vilket är det mest allvarliga enligt vår 

bedömning, skulle skatten slå oproportionellt hårt mot små kommuner och 

begränsa deras möjligheter till investeringar i välfärden. 

 

SmåKom hävdar att ett offentligt utvecklingskreditinstitut vars skulder och 

åtaganden är garanterade av svensk offentlig sektor ska undantas från 

lagstiftningen om riskskatt. 

 

 

Peter Lindroth               Charlotta Haskovec 

Ordförande SmåKom               Verksamhetsledare SmåKom 

 

 

 

 

Detta yttrande är fastställt av SmåKoms styrelse. 


