
Lysekil kommun stoltsera med över 1 miljard i skuld! 
och räknas inte till konkurs kommunerna! 
 

SKRÄCKLISTA: Kommunerna med "ohanterlig" 

nettoskuld 

Investerare varnas för att köpa obligationer från finansbolaget 

Kommuninvest, med 260 kommuner och landsting på sin 

medlemslista. 

Enligt Hens Jensevik har 52 av Sveriges 290 kommuner en 

"svårhanterlig" nettoskuld. Ytterligare 24 är vad Kommunrating 

kallar "Greklandskommuner", där nettoskulden nått en 

"ohanterlig nivå", skriver Dagens Industri. 

Jensevik riktar mycket skarp, för att inte säga förödande, kritik 

mot Kommuninvest och dess vd Tomas Werngren. 

"Här finns ingen riskklassning och återlåningen liknaden den 

för de amerikanska subprimelånen", dundrar han i DI. 

Tomas Werngren är dock helt oförstående och tillbakavisar 

kritiken. Enligt honom måste det handla om ett missförstånd. 

Han har en stab på 60 personer som sysslar med 

kreditbedömning, menar han. 

"Kommuninvest är en del av den offentliga sektorn och 

övervakas av Finansinspektionen", säger Wengren i Dagens 

Industri och tillägger att det hela mest liknar en storm i ett 

vattenglas. 

Sverige har enligt honom dessutom sätt att hantera kommuner 

som drabbas av plötsliga ekonomiska problem. 

"Vi har ett system för när kommuner får stora utgifter, till 

exempel en stor andel vårdbehövande. Då finns 



skatteutjämningssystemet som gör att den drabbade 

kommunen inte behöver hamna i en situation som till exempel 

Grekland inom EU", säger Tomas Werngren till DI. 

SKRÄCKLISTA: Kommunerna med "ohanterlig" 

nettoskuld 

Arjeplog 

Berg 

Bräcke 

Degerfors 

Dorotea 

Gullspång 

Hagfors 

Hallsberg 

Härnösand 

Höör 

Jokkmokk 

Kalix 

Lessebo 

Ragunda 

Sorsele 

Storfors 

Storuman 

Pajala 

Vansbro 

Vännäs 

Åsele 

Älvdalen 



Älvsbyn 

Överkalix 

+ ytterligare 52 kommuner som har en besvärlig lånebild 
(Källa: Kommunrating / Dagens Industri) 

 
 
 Toni kommentar: 
Ganska spännande kommentar av Tomas Werngren: 
"Vi har ett system när kommuner får stora utgifter, till exempel en stor andel 
vårdbehövande. Då finns skatteutjämningssystemet som gör att den drabbade 
kommunen inte behöver hamna i en situation som till exempel Grekland inom EU", 
säger Tomas Werngren 
 
Under flera år har jag i detta Nyhetsbrev skrivit om att när regeringarna slår sig för 
bröstet hur bra det går glömmer man tala om kommunernas skuld och inte minst 
landstingens som inte redovisas i statsskulden. Det är ett fasligt dribblande och få våga –
som har kunskap – tala om sanningen. Den som framhäver hur verkligheten är, ligger 
risigt till, dens svenska öppen heten är en annan myt som förr eller senare kommer upp 
till ytan.  
Känner du till att Lysekil kommun med ca 16.000 invånare och 8 partier har en skuld 
på över 1 miljard kronor och tillhör därmed inte till kommunerna som är 
konkursfärdiga.   
 


