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Regeringens promemoria ”Riskskatt för vissa 

kreditinstitut” (Fi2020/0725/S1) 

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

närvarande 68 medlemmar, vilka består av de till befolkningen mindre 

kommunerna i Sverige. 

Våra medlemmar påverkas i mycket stor utsträckning av konsekvenserna av 

regeringens promemoria ”Riskskatt för vissa kreditinstitut” 

(Fi2020/0725/S1). Förslaget innebär ökade kostnader för alla våra 

medlemskommuner genom att de skulle behöva betala väsentligt mer för de 

lån de har hos kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB, 

kommunsektorns egna samverkansorgan inom det finansiella området. 

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 således inget alternativ 

till upplåning i Kommuninvest. De har ingen egen kompetens till upplåning 

på marknaden och affärsbankerna är inget alternativ då de inte erbjuder 

dessa tjänster till rimliga kostnader.  

 

Vi är bekymrade och förvånade över att regeringens promemoria inte 

innehåller någon konsekvensanalys för kommunsektorn, grupper av 

kommuner eller för enskilda kommuner. 
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Det som kommer att hända om förslaget genomförs är att större kommuner 

och regioner i ökad utsträckning kommer att använda egen upplåning på 

finansmarknaden eftersom enskilda kommuners upplåning inte omfattas av 

riskskatten. En effekt av att större kommuner och regioner kommer att 

använda egen upplåning är att alla små kommuner får ökade kostnader för 

sin upplåning hos Kommuninvest. 

 

Alla småkommuner kommer således att kraftigt missgynnas av förslaget. 

Vår bedömning är att kostnaderna för de små kommunernas lån skulle 

riskera att öka med upp till 1 procentenhet, vilket skulle minska 

småkommunernas redan knappa resurser för investeringar i välfärden. För 

att ge ett exempel så skulle kostnaden för en typisk mindre kommun med 

lån på 700 miljoner kronor öka med upp till 7 miljoner kronor per år. 

Pengar som skulle göra mycket större nytta i välfärden lokalt än att betalas 

i riskskatt. Den typiska kommunkoncernen som här har använts som 

exempel har de senaste fyra åren haft två år med underskott och 2 år med 

överskott. Kommunkoncernens resultat har varierat från - 3,5 till + 16,9 

miljoner kronor och det totala resultatet uppgår för perioden till drygt 23 

miljoner kronor, vilket motsvarar ett genomsnittligt årligt resultat på 

knappa 6 miljoner kronor. 

 

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. 

 

Vi anser mot bakgrund av ovanstående att Kommuninvest inte ska omfattas 

av en lagstiftning om riskskatt. 

 

 

 

Peter Lindroth 

Ordförande SmåKom 

 


