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Vi hittar mer. 
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Outnyttjad kreditnota 
156 900 kr

Dubbelfakturerad tjänst
54 225 kr

Avvikelse kostnadsfördelning
354 625 kr

Bluffaktura
 11 236 kr

Idag samarbetar Refero med  
en tredjedel av Sveriges 
kommuner och landsting 

De flesta anlitar oss frekvent för analys  
av leverantörsutbetalningar i syfte att 
säkerställa system och rutiner. Förutom 
återföring av kapital ger vår analys beslutsstöd 
för ökad kontroll, höjda marginaler, bättre 
avtalsefterlevnad och färre avvikelser. 

Det är enkelt att anlita Refero

Allt vi behöver är upp till fem timmar av er tid. 
Inga fasta kostnader tillkommer och vi får betalt 
först när de återförda pengarna är registrerade 
på ert konto.
     Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att 
få en lugnare vardag och nöjdare medarbetare? 
Kontakta Lars Fyhr direkt på 070-622 65 86 
eller besök vår hemsida refero.se.
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Nästa nummer utkommer tisdag 4 april 2017.

Kommunalekonomernas förening startade året med Ekonomichefsdagarna 2017. 
Det blev två givande dagar fyllda med omvärldsbevakning, reflektioner och 
framåtblick. Tidningen Kommunal Ekonomi var på plats och bevakade vilka 
frågor som är de största utmaningarna för kommuner och landsting. En av 
dessa utmaningar är urbaniseringen och det belyser Charlotta Mellander i sin 

forskning om attraktiva platser som ni får läsa om här i tidningen. 

I BÖRJAN AV 2017 stod det klart att det inte blir någon ny kommunal redovisningslag till 
2018. I väntan på en proposition fortsätter debatten om kommunal redovisning här i 
tidningen och på LinkedIn. Där har vi startat en grupp om kommunal redovisning under 
ledning av kanslichefen Ola Eriksson. 

2016 blev ett framgångsrikt år för vår förening. Vi har 
växt och nått all time high i omsättning, antal medlemmar, 
kursdeltagare, anställda, platsannonser och användare av 
Kontentan som medlemsförmån. Utifrån medlemmarnas ef
terfrågan och tack vare fler anställda har vårt utbud av kurser, 
konferenser och andra tjänster kunnat breddas och fördjupas. 
Vi erbjuder nu professionell coachning. Vi har också lyft upp 
landstingsfrågorna och har ett särskilt landstingsseminarium. 

ÄVEN DEN FORTSATTA utvecklingen är stark. Planeringen för 
införande av certifierad kommunalekonom börjar ta form och det kommer att bli en viktig 
del i föreningens arbete för att stärka oss kommunalekonomer i vår yrkesroll. Utveckling
en av föreningens arbete fortsätter utifrån verksamhetsplanen som beslutades på fören
ingsmötet i Malmö. Nästa föreningsmöte kommer att fastställa den fortsatta planeringen. 

Jag hoppas därför att vi möts på föreningsmötet den 24 – 25 augusti i 
Varberg!

Nu överlämnar jag till er att läsa tidningen och reflektera utifrån 
temat vinster i välfärden som tidningen belyser ur flera perspek
tiv. ●

Förening i stark utveckling 

ANNIKA HELLBERG
ORDFÖRANDE 
KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING
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Noterat
0    kronor  

… kostar besök 
hos läkare i primärvården 
i Landstinget Sörmland 
under 2017.

KÄLLA: SKL 

Stopp för inhyrd personal 
n ALLA LANDSTING och regioner 
har enats om att bli oberoende 
av inhyrd personal till 1 januari 
2019. Landstingen och regionerna 
utarbetar egna handlingsplaner, 
utifrån sina egna förutsättningar, 
för att uppnå målet. 

– Vi har försökt minska 
hyrpersonal tidigare. Den här 
gången talar enigheten, viljan och 
bredden av åtgärder för att vi ska 
lyckas, säger SKL:s ordförande 
Lena Micko. 

”Man löne
krigar om socionomer. 
Det blir ett bekymmer 
eftersom det blir svårt 
att behålla de socio
nomer man har.” 

Carina Bellborn, regionombudsman  
på Vision i Malmö, om läget i Skåne  

n Den nya lagen om kommunal 
redovisning träder inte i kraft 
1 januari 2018, utan tidigast 1 
januari 2019. Det ger depar-
tement och kommunsektor 
bättre framförhållning. 

TEXT: THOMAS PETTERSSON

Orsaken till fördröjningen är hög 
arbetsbelastning på finansdeparte
mentet och att annan lagstiftning 

prioriteras högre, exempelvis den nya 
kommunallagen.  

”Kommuner och landsting behöver i 
detta fall en lång införandeperiod  mellan 
riksdagens beslut om lagen och dess 
ikraftträdande, varför ett beslut i riksdagen 
under hösten 17 inte är lämpligt”, skriver 
kommunminister Ardalan Shekarabi till 
Kommunal Ekonomi.

DÄRMED HÄNGER DEN viktigaste frågan, om 
det blir ett lagförslag om fullfondering av 
pensionsskulden, i luften ännu en tid. På en 
skriftlig fråga om inrikesministern kan ge 
ett besked i frågan redan nu, får Kommunal 
Ekonomi ett nej, med hänvisning till att mi
nistern inte vill föregripa beslutsprocessen.

Remissrundan gav dock ett starkt stöd för 
fullfonderingen, både SKL och en klar majo

ritet av kommuner och landsting/regioner 
sade ja till fullfonderingen. 

På SKL är chefsekonom Annika Wallen
skog inte orolig över fördröjningen. 
Tvärtom kan det vara bra med längre tid 
för kommunsektorn att ställa om för en 
fullfondering, anser hon. Dessutom ger det 

mera tid för regeringen att hantera SKL:s 
önskemål rörande en ny lag om god ekono
misk hushållning och balanskrav. 

– Vi ser helst att en ny lag om god ekono
misk hushållning och balanskrav finns på 
plats samtidigt med en ny redovisningslag. 
Nu ökar chanserna till det. ●

Ny redovisningslag dröjer 

Ny momsregel 
för egen regi  
n RÄTTEN TILL moms-
ersättning kommer även att 
omfatta de fall då boende-
formerna hem för vård eller 
boende (HVB) eller stödboen-
de bedrivs i egen regi. Regeln 
gäller från 1 januari 2017.

FÖRSENAD. Den nya redovisningslagen införs tidigast 1 januari 2019.
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Bäst vård i Väster  vik 
Landets bästa mellanstora 
sjukhus med förlossnings-
vård är Västerviks sjukhus, 
enligt Dagens Medicins 
årliga genomgång. 

Skidsuccé! 60 000 åskådare 
gjorde Ulricehamns världscuptävlingar 
i skidor till succé. Framgången stärker 
kommunens 
varumärke 
rejält. 



120 kommuner har 
redan effektiviserat 
sin planering och
uppföljning!

Med vårt IT-stöd kan du också effektivisera din planering och uppföljning.
Läs hur på www.stratsys.se/kommun

Redovisning

n Kommunala bolag som drivs 
enligt självkostnadsprincipen 
ska jämställas med ideella 
föreningar och kyrkor vad gäller 
nedskrivningar av anläggnings-
tillgångar. Det föreslår Bok-
föringsnämnden – men det 
finns invändningar.  

De flesta kommunala bolag tilläm
par redovisningsregelverket K 3 
vilket kräver att man årligen gör 

en nedskrivningsprövning av sina anlägg
ningstillgångar. Prövningen görs mot ett 
marknadsvärde eller det kassaflöde som 
verksamheten genererar. 

De bolag som drivs enligt självkost
nadsprincipen (badhus, VA med mera) kan 
hamna i en situation där revisorerna kan 
hävda att värdet på anläggningarna ska 

skrivas ner, och ägaren därmed tvingars 
fylla på med kapital. 

FAR har skrivit till Bokföringsnämnden 
(BFN) och undrat över hur revisorerna ska 
agera i den här typen av bolag. 

Nu kommer ett förslag från BFN där man 
hänvisar till kapitel 37 i K3 som är skrivet för 
ideella föreningar och kyrkor. 

– Där jämför man i stället det bokförda 
värdet med försäkringsvärdet, och då lär det 
sällan uppstå något nedskrivningsbehov, 
förklarar Ola Eriksson på KEF. 

Ett problem med BFN: s hänvisning till 37:e 
kapitlet är dock att regeln ska tillämpas på 
verksamhet som inte generar kassaflöden. 
Och konserthus, VA med flera  anläggningar 
har visserligen kassaflöden, men inte alltid 
i omfattningen att man ska kunna täcka 
kostnaderna och en marknadsmässig avkast
ning. 

– Den delen av förslaget behöver formu
leras om. Det går inte att utläsa av förslaget 
hur man har tänkt. 

En annan tveksamhet är att vissa kommu
nala bolag kan driva verksamhet där delar 
av verksamheten faller under självkost
nadsprincipen, medan annat inte gör det. 

KEF är remissinstans och ska lämna ett 
svar inom kort. Ola Eriksson ser dock en 
enklare lösning: 

– Rådet för kommunal redovisning har 
redan en rekommendation för kommunala 
bolag som verkar under självkostnadsprin
cipen. Det bästa vore om den fick gälla som 
regel även för BFN. Varför ska vi ha olika 
regelverk?

Nya nedskrivningsregler  
för kommunala bolag

”Rådet för kommunal 
redovisning har  redan 
en rekommendation för 
kommunala bolag som verkar 
under självkostnadsprincipen.”

Ola Eriksson

TEXT: THOMAS PETTERSSON
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4Ekonomens agenda
Nya lagar 1 januari 2017 
Nytt regelverk om upphandling 
n Flera bestämmelser i de nya lagarna syftar 
till att förenkla förfarandet vid upphandling 
och göra det mer flexibelt, exempelvis genom 
konkurrenspräglad dialog eller innovations
partnerskap.

Investeringsstöd  
för hyres- och studentbostäder 
n Stöd får ges till bostadsbyggen i områden 
med befolkningstillväxt och bostadsbrist, eller 
för bostäder till studerande. Bostäderna ska 
upplåtas med hyresrätt och får anordnas  genom 
nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad.

Höjning av riksnormen  
för  beräkning av försörjningsstöd 
n Rätten till försörjningsstöd regleras i social
tjänstlagen och utgör en del av det ekonomiska 
biståndet. Ändringen innebär att samtliga 
poster i riksnormen höjs med 1 procent.

Kommuner ska samarbeta  
om regionalt yrkesvux 
n Ett nytt statsbidrag för yrkesinriktad vuxen
utbildning (regionalt  yrkesvux) införs, med 
villkoret att minst tre kommuner samverkar vid 
planering och genomförande av utbildningen.

Propositionslistan 2017!
n Nedan redovisas ett axplock av propositioner 
som är avsedda att behandlas av riksmötet 
före sommaren. Datum anger sista dag för 
avlämnandet. 

JUSTITIEDEPARTEMENTET: En modern och 
rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag – 
21 mars.

SOCIALDEPARTEMENTET: Ny funktions
hinderspolitik 2017 och framåt – 21 mars.
FINANSDEPARTEMENTET: Ny kommunallag 
– 18 april.
UTBILDNINGSDEPARTEMENTET: 
En skyldig het att erbjuda lovskola – 21 mars.
NÄRINGSDEPARTEMENTET: Fler steg för en 
effektivare plan och bygglag – 28 februari.

SOU 
GRÖNA OBLIGATIONER: I syfte att främja 
utvecklingen av en hållbar finansmarknad ska 
särskild utredare analysera och lämna förslag 
på hur marknaden för gröna obligationer kan 
utvecklas. Dir. 2016:109. Redovisas senast: 
17 december. 

SKL
16 FEBRUARI: SKL publicerar ny skatteunder
lagsprognos och MakroNytt 1/2017.
I FEBRUARI: SKL publicerar internräntan för 
2018.
PRELIMINÄRT I APRIL: Finansnätverk (kom
muner) i Stockholm.
18 APRIL: Regeringen presenterar vårpropo
sitionen.
19 APRIL: SKL publicerar cirkulär och Ekonomi
Nytt om vårpropositionen, inklusive prelimi
nära uppgifter om POpålägg för år 2018.

RIKSBANKEN 
15 FEBRUARI: Nytt beslut om reporäntan. 

SCB     
7 MARS: Räkenskapssammandraget. 
16 MARS: Kommunernas och landstingens 
finansiella tillgångar och skulder. 2016, Q4. 
22 MARS: Kommunalekonomisk utjämning 
och utjämning av LSSkostnader.

RAPPORTER 
SKL: Välfärden i siffror och Nationell jäm
förelse av vårdprocesser med KPP och kvalitet.

KONFERENSER
KEF föreningsmöte 24 – 25 augusti. 

Nyckeltal för Sverige 
•  Arbetslöshet (säsongsrensat och utjämnat): 

6,8 % november 2016.
•  Inflationstakt: 1,7 % (december 2016 jäm

fört med december 2015). 
•  Konsumentprisindex: KPI 319,68 (Index 

1980 = 100, augusti 2016). 
•  Hushållens genomsnittliga bolåneränta: 

1,57 %, november 2016. 
•  BNP, volymförändring: 0,5 % (kvartal 3, 

2016 jämfört föregående kvartal).
•  Folkmängd: 10 001 559 (22 januari 2017). 

KÄLLA: SCB

På nytt
jobb

Stockholm. Clas Olsson blir 1 april 
ny general direktör 
och chef för Ekonomi-
styrningsverket efter 
att ha varit  biträdande 
general direktör på 
Arbets förmedlingen. 
Han var tidigare chefs-
ekonom på SKL. 

Vellinge. Pekka Kalliomäki är sedan 
januari 2017 konsultchef/controller på 
Serkon AB, som har hand om kommunal 
ekonomi och löneadministration. Han 
kommer närmast från Svedala kommun.

Uppsala. Åsa Himmel sköld, ekonom och 
sjuk sköterska, är ny hälso- och sjukvårds-
direktör i Landstinget i  Uppsala län sedan 
den 16 november 2016. Hon  lämnade 
i samband med detta  jobbet som 
 av delningschef för 
närsjuk vården inom 
 Stockholms läns lands-
ting där hon endast hann 
 arbeta  några månader 
innan hon  nyrekryterades. 

Åstorp. Josefine Ahlin är nyanställd 
 ekonom på bildningsförvaltningen i 
Åstorps kommun.

Arvika. Birgitta Jansson 
heter nya ekonomichefen 
i Arvika kommun. Hon har 
tidigare varit kommunchef i 
Eda kommun och enhetschef 
i Karlstads kommun. Hon 
tillträder på den nya posten 1 april 2017. 

Stockholm. Ylva Hedén Westerdahl blir 
1 april 2017 prognoschef på Konjunktur-
institutet. Hon är i dag chef för avdelning-
en för nationalräkenskaper på SCB och har 
tidigare varit prognoschef på finansdepar-
tementet och arbetat på Riksbanken.
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Debatt

n Utredaren gjorde rätt som 
föreslog en mer omfattande 
redovisningslagstiftning. Den 
slutsatsen drar trion Donatella, 
Tagesson och Haraldsson efter 
att ha tagit del av Anders Hag-
lunds och PerÅke Brunströms 
senaste inlägg i debatten om 
ny redovisningslag.

I föregående nummer av Kommunal 
Ekonomi nummer 6, 2016 väljer 
 PerÅke Brunström och Anders 

Haglund att fortsätta 
debatten kring det nya 
förslaget till redo
visningslagstiftning. 
Vi kan konstatera att 
trots meningsskilj
aktigheter avseende 
frågan om lagstiftning
ens omfattning, finns 
det även vissa gemen
samma ståndpunkter 
avseende de brister 
som fort farande kvarstår vad gäller 
övervakning och ansvarsutkrävande. En 
fundamental skillnad är dock vår syn på 
revisorernas och de sakkunniga biträde
nas roll i övervakningen.

DEN KOMMUNALA REVISIONEN har tidigare 
kritiserats för exempelvis bristande 
oberoende, professionalitet och kom
petens (se exempelvis Cassel, 2000; 
Lundin, 2010; Tagesson och Eriksson, 
2011; Lindström, 2012; Ahlenius, 2013; 
Thomasson, 2016). Frågan om hur den 

kommunala revisionen bör utformas 
och regleras låg emellertid inte inom 
ramen för utredningens uppdrag. I sitt 
uppdrag med att öka efterlevnaden av 
lagstiftning och rekommendationer var 
utredaren följaktligen tvungen att utgå 
från rådande omständigheter vad gäller 
den kommunala revisionens organisa
tion och utformning, med de brister och 
omständigheter som påpekats ovan.

BÅDE NUVARANDE LAGSTIFTNING och 
förslaget till ny lagstiftning är i grunden 
utformade som ramlagstiftningar vilka 
hänvisar till god redovisningssed. För att 
sådan ramlagstiftning ska fungera krävs 
dels att lagstiftningen kompletteras med 

normering i form av 
allmänna råd och/eller 
rekommendationer, 
dels att redovisnings
skyldiga samt de som 
övervakar redovis
ningsskyldigheten på 
ett professionellt sätt 
respekterar och beaktar 
aktuell normgivning. Ju 
mer omfattande och de
taljerad lagstiftningen 

är, ju mindre överlämnas åt normgivaren 
och därmed också åt redovisningsskyldi
gas och revisorers inställning vad gäller 
professionellt agerande.

NÄR MAN LÄSER Brunström och Haglunds 
inlägg i senaste numret av Kommunal 
Ekonomi kan man konstatera att utreda
ren Gunvor Pautsch förmodligen dragit 
rätt slutsatser när hon föreslår att lagens 
omfattning och detaljeringsgrad ska öka. 
Brunström och Haglund ondgör 
sig nämligen över att 

fler lagregler riskerar få konsekvenser för 
revisionens agerande. I deras värld ”(…) 
kan [nämligen] inte revisorerna föreslå 
att fullmäktige godkänner en årsredovis
ning som inte är upprättad i enlighet med 
lagstiftningen”. Att brister i redovisning
en inte längre kan accepteras, eftersom 
tidigare normering upphöjs till lag, är 
kanske precis vad som behövs för att revi
sorerna skall sätta press på kommunerna 
att förbättra sin finansiella rapportering. 
Om övriga sakkunniga biträden i Sverige 
har samma inställning som Brunström 
och Haglund, det vill säga att det är en 
”(…) väsentlig skillnad i status mellan 
uttryckliga lagregler och råd och rekom
mendationer”, så kan vi inte dra någon 
annan slutsats än att Gunvor Pautsch 
gjort rätt när hon föreslagit en mer om
fattande och detaljerad lagstiftning. ●

PIERRE DONATELLA
Filosofie doktor vid Förvaltningshögskolan, 

Göteborgs universitet och verksam vid 
Kommunforskning i Västsverige

MATTIAS HARALDSSON  
Ekonomie doktor vid Ekonomihögskolan, 

Lunds universitet

TORBJÖRN TAGESSON  
Professor vid Linköpings universitet 

samt kanslichef vid RKR.

Revisorerna kan behöva stöd i lagen 

Friska upp minnet? 
Behöver du läsa Anders Hag-
lunds och PerÅke Brunströms 
debattartikel i Kommunal 
 Ekonomi nummer 6, 2016 kan 
du gå in på www.kef.se så 
hittar du tidningen där. 

LAGSTÖD. Har revisorerna nytta av ut-
förligare redovisningslagstiftning? Det är 
inte givet för Anders Haglund och PerÅke 
Brunström. Deras resonemang styrker 
dock  denna debattartikels författare i 
uppfattningen att fler lagar är av nöden.   

Referenser:
Ahlenius, IB. (2013). Kommuner behöver revision. 
 Dagens Nyheter debattsida, publicerad 20130729.
Cassel, F. (2000). Behovet av kommunal externrevision. 
Stockholm: SNS.
Lindström, E. (2012). Kommunal revision måste bli mer 
professionell. Balans, nummer 10.
Lundin, O. (2010). Revisionen reviderad: en rapport om 
en kommunal angelägenhet. ESOrapport 2010:6. 
Tagesson, T. och Eriksson, O. (2011) What Do Auditors 
Do? – Obviously they do not scrutinize the accounting and 
reporting. Financial Accountability and Management, 
27 (3): 272 – 285.
Thomasson, A. (2016). Vänskapskorruption ett problem 
också i kommuner. Dagens Nyheter debattsida, 
 publicerad 20160827. 
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Redovisning

4 Upprätta bättre 
”rapport paket” där det 
framgår vilka uppgifter 
bolagen ska lämna till 
kommunen. Detta är även 
viktigt för att rapporte-
ringen ska gå att kontroll-
era och stämma av.

4 Kvalitetssäkra avstäm-
ningen mellan årsredovis-
ningens olika delar.

4 Säkerställ de begrepp 
som används. Utgå från 
vedertagna definitioner. 
Om ett ovanligt  begrepp 
används, bör det defi-
nieras.

4  Undvik att bryta mot 
RKR:s rekommendationer. 
Väljer kommunen ändå 
att avvika från normering-

en ska det tydligt framgå 
att så skett – och varför.

4 Se över årsredovisning-
ens struktur. Förvalt-
ningsberättelsen ska vara 
tydligt avgränsad och 
behandla hela kommun-
koncernen. Samla alla 
redovisningsprinciper på 
en plats.

4 På sikt bör den sam-
manställda nivån lyftas 
fram först i årsredovis-
ningen (visar kommunens 
totala ekonomi) för att 
därefter brytas ner i min-
dre delar på ett strukture-
rat vis. Ett sätt är att utgå 
från hur verksamheterna 
finansieras – via skatt, av-
gifter eller på marknaden.

 

Det är fyra forskare vid Lunds universitet som gått 
 igenom årsredovisningarna för 2014 i samtliga 
svenska kommuner utom fem mindre.

Resultatet förstärker bilden från forskargruppens tidigare 
studie över skånska kommuner: förvaltningsdelen står i 
fokus, den samlade redovisningen ges en undanskymd plats.

– Så sker trots att det är en väldigt stor verksamhet som 
ligger utanför nämnderna, säger Niklas Sandell, en av 
 rapportens fyra författare.

ATT FOKUS INTE ligger på den sammanställda redovisningen 
syns genom hela kedjan – från beskrivningen av redovis
ningsprinciper över noternas innehåll till uppföljningen av 
finansiella mål.

– Det anges väldigt få mål för hela  kommunkoncernen. 
Men har man inga mål är det svårt att se om det som redo

visas är bra eller dåligt, säger Jörgen Carlsson, medförfattare 
till studien.

– Man analyserar inte hela kommunen med nyckeltal. Och 
man lyfter inte fram risker för hela kommunen, påpekar 
Niklas Sandell.

Forskarna anger flera skäl till att den sammanställda redo
visningen är viktig: att en så stor del av verksamheten ligger 
utanför nämnderna; att det handlar om betydande värden; 
att uppdelningen mellan förvaltning och bolag ser olika ut i 
kommunerna varför koncernredovisning är ett måste för att 
få jämförbarhet.

EFTER ATT HA gått igenom årsredovisningarna kan forskarna 
konstatera att kommunerna saknar gemensam praxis.

– Den sammanställda redovisningen håller inte tillräck
ligt hög kvalitet för att vara användbar. Det är viktigt att 
kunna jämföra kommuner för att se om verksamheten sköts 
bra eller dåligt. Men underlaget är bristfälligt, säger Niklas 
Sandell.

En huvudkritik är att koncernredovisningen görs vid 
sidan av. Det borde vara tvärtom, att den samlade nivån lyfts 
fram först. Därefter kan man redovisa delarna för sig.

– Det är ett viljebeslut att börja använda det perspektivet, 
säger Jörgen Carlsson.

De tycker att Rådet för kommunal redovisning (RKR) bör 
driva frågan.

– RKR kan skapa, om inte en mall, så en idé kring detta, 
säger Jörgen Carlsson.

Här intill lämnar forskarna tips om hur den samman
ställda redovisningen kan förbättras på kort och lång sikt. ●

Forskare: Lyft upp 
 koncernredovisningen!  
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I KONCERNEN. Mjärdevi Science 
Park är ett av Linköpings kommuns 
många kommunala bolag. 

n Brister i presentation, tydlighet och analys – på 
punkt efter punkt fallerar den sammanställda redovis-
ningen av kommunernas totala verksamhet. Det visar 
en ny rikstäckande studie.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Jörgen Carlsson.

Niklas Sandell.

Så får vi bättre kvalitet  
på sammanställd redovisning!
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n Räkenskapssammandraget är en tung pjäs 
för kommunsektorn. SCB:s Elisabeth Siegrist 
och Anita Brandt har blivit bekanta namn för 
uppgiftslämnarna.

TEXT: THOMAS PETTERSSON   BILD: HENRIK BRUNNSGÅRD

För ekonomerna Elisabeth Siegrist och Anita Brandt 
handlar jobbet på SCB i Örebro mycket om kommunsek
torns Räkenskapssammandrag (RS).  

– Jag började med räkenskapssammandraget redan 1994.  
Många byter jobb  jag har valt att fördjupa mig och upptäcka 
förbättringsmöjligheterna i stället, säger Elisabeth.

De två har mycket gemensamt. Båda har pluggat före
tagsekonomi i Örebro och de har jobbat länge med RS i olika 
befattningar. Idag jobbar Anita mot beställarna och Elisabeth 
mot uppgiftslämnarna. 

Anita Brandt träffar beställarna två gånger om året. Finans
departement är en tung beställare, liksom Skolverket och 
Socialstyrelsen. Räkenskapssammandraget är faktiskt SCB:s 
mest omfattande undersökning, sett till antalet variabler 
(2 400 celler i exceldokumentet). 

– Vi brukar räkna med att det tar minst två – tre veckor att 
fylla i alla uppgifter, beroende på hur man beräknar tids
åtgången. Men, samtliga uppgifter är inte aktuella för alla 
kommuner, säger Anita.

DIALOGEN OCH RELATIONEN mellan myndighet och upp
giftslämnare är avgörande för bra resultat. 

– När jag började var inte stämningen alls lika bra som idag. 
Då var det ”vi” mot ”dom” och ”jaha, nu kommer de igen”. Idag 
är uppgiftslämnarna väldigt engagerade och vill göra rätt. 
Och vi frågar ofta kommunerna innan vi förändrar något, 
säger Elisabeth.  

Till stor del beror intresset på att kommunsektorn får 
 mycket tillbaka av sina inlämnade uppgifter. 

– RS uppgifter gör stor samhällsnytta. Uppgifterna ligger 
ju till grund för de olika utjämningssystemen. Och Kolada 
 hämtar mycket av sina uppgifter från oss, berättar Anita.

Att höja kvaliteten på insamlade uppgifter är en ständigt 
pågående verksamhet. 

– En svårighet är att fördela kostnader och intäkter på rätt 
verksamhet. Folkdans, är det kultur eller är det fritid? Det kan 
man ha olika uppfattningar om. Många använder uppgifter 

ur Kolada så det är viktigt att veta vad siffrorna står för, säger 
Elisabeth och lägger till: 

– Att fördela kostnader vet vi är svårt. Ibland måste man ta 
till schabloner.

KEF anordnar två eller tre kurser om RS varje år. Kunskaper
na flödar åt båda håll, avslutar Elisabeth Siegrist: 

– Vi lär oss mycket på kurserna. Vi får frågor som vi inte 
tänkt och tips på förbättringar. Vi har väldigt bra uppgiftsläm
nare  det är därför jag tycker jobbet är så roligt! ●

Duo med koll på räkenskaperna
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FULL KOLL. SCB:s 
Elisabeth Siegrist 
och Anita Brandt 
trivs att jobba med 
Räkenskapssam-
mandraget – och 
framförallt med 
uppgiftslämnarna. 

5 tips för bättre 
RS-kvalitet!
4 Ha en tidsplan och kommu-
nicera mellan förvaltningarna.

4 Ta reda på nyheterna och 
förbered er i tid.

4 Anpassa er redovisning för 
att lättare fylla i blanketten.

4 Uppdatera era kontaktupp-
gifter vid behov. Då har SCB rätt 
kontaktpersoner i sitt register 
över RS-uppgiftslämnare .

4 Kommentera kvarvarande 
kontroller.

Vi söker en strateg inom  
ekonomistyrning/redovisning

Du kommer att driva utvecklingsarbeten och ge service  

till våra medlemmar inom området kommunal intern-  

och externredovisning. Du är även SKL:s representant  

i Rådet för kommunal redovisning.

Läs mer och sök jobbet på www.skl.se/ledigajobb   

senast den 23 februari.

SVENSK VÄLFÄRD 
BEHÖVER DIG.

Vårt uppdrag är att ge våra medlemmar, kommuner,  

landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och 

regionalt självstyre. Tillsammans utvecklar vi välfärden.
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n Hur stor vinst ska privata företag få ta hem i offentlig sektor?  
I Välfärdsutredningen räknar man med övervinster på 5 miljarder 
 kronor per år. Samtidigt beräknas enbart kommunernas besparings
potential vara 24 miljarder kronor om året, enligt en ESOrapport. 

Tema: Vinster och förluster

Vinstjakt utan 
förlustgaranti  

Det fanns en tid när privata företags vinster i 
den offentliga sektorn var en ickefråga. Av den 
enkla anledningen att privata företag stod för 
så liten del av produktionen inom vård, skola 
och omsorg. 

Det mesta i kommunsektorn drevs i egen regi. Med 
tiden växte det fram en bild av den offentliga sek
torn som en byråkratisk bjässe, ineffektiv 
och slukande resurser som 

behövdes bättre i näringslivet. Mot det ställdes ett näringsliv 
vars exportindustris effektivitet och kvalitet placerade Sveri
ge i internationell toppklass.

NATIONALEKONOMEN BO SÖDERSTEN lanserade begreppen 
 ”tärande” och ”närande” sektorn så sent som 1990, även om 
de första privata inbrytningarna redan gjorts inom HVB
hem och barnomsorg.

Under de kommande decennierna förändrades situationen 

ILLUSTRATION: LASSE WIDLUND

Kommunerna  
som köper  
mest privat! 
Täby  49 %

Upplands Väsby 42 % 

Solna  42 %

 Vellinge  39 %

Danderyd  38 %

Nacka  37 %

Sollentuna  35 % 

Österåker  34 %

Stockholm  33 %   

Vaxholm  29 %

Anm. Privata utförares andel av 
kommunens totala kostnader. 
De kommuner som köper minst 
är Degerfors och Ludvika med 
2 procent.

n Privata företags andel av kommunsektorns verksam-
het ökar stadigt. Men företagens vinstnivåer ifråga sätts 
och Välfärdsutredningens förslag om vinsttak retar upp 
näringslivet. På SKL ska man nu ta  ställning i en hårt 
politiserad fråga.               TEXT: THOMAS PETTERSSON
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Annika  
Wallenskog.

radikalt. I grunden för de politiska beslut som fattades låg 
en stark övertygelse om värdet av konkurrens och valfrihet, 
i spåren skulle ökad effektivitet och kvalitet följa.  

Att resultatet skulle bli allt fler vinstsyftande företag 
var ingen viktig fråga, fokus låg på ökad konkurrens och 
valfrihet.

En sen milstolpe var lagen om valfrihetssystem (LOV) som 
trädde i kraft 2009. Året därpå infördes en skyldighet för 
landstingen att erbjuda vårdvalsystem inom primärvården. 

Andelen privata utförare ökade stadigt inom kommun
sektorn. Gränserna mellan privat och offentlig började suddas 
ut, synen på offentlig verksamhet som ”tärande” var utdate
rad.  Nya begrepp som ”den offentliga marknaden” etablera
des, exempelvis av Dagens Samhälle som kartlägger  affärerna 
mellan privat och offentligt sedan 2010. Samtidigt ökade 
intresset och debatten om hur de privata utförarna skötte sitt 
uppdrag och hur skattepengarna användes i företagen.

En brytpunkt blev Caremaskandalen under åren 
2011 – 2012. På flera av vårdföretaget Caremas äldreboenden 
konstaterade Socialstyrelsen brister i personalens kompe
tens som föranledde dryga vitesbelopp. Samtidigt kunde 
media rapportera om företagets vinster som via riskkapital
bolag hamnade i engelska skatteparadis.

Över 4 000 artiklar skrevs om missförhållanden och 
vinster under några månader. I riksdagen fick socialminister 
Maria Larsson (KD) svara på frågor och interpellationer om 
privatiseringens effekter. 

Under kommande år kunde granskande medier rapportera 
om avancerad skatteplanering inom flera stora välfärds
koncerner, bland annat genom så kallade räntesnurror där 
företagen genom lån, förvärv och ränteavdrag, inom och 
utom koncernen, kunde minimera sin bolagsskatt.

Den borgerliga regeringen skärpte lagstiftningen, men så 
sent som några veckor före valet 2014 gick finansminister 

Anders Borg i taket över vårdkoncernen Attendos skatte
planering: 

– Det är inte ansvarsfullt för bolag att agera på det här 
sättet, oavsett om man bygger broar för regeringen eller 
tillhandahåller omsorg. Man ska betala sin skatt, sade han 
till Aftonbladet. 

GENOM REGERINGSSKIFTET HAMNADE vinstfrågan på den 
politiska dagordningen. Regeringen Löfvén var, och är, 
beroenden av Vänsterpartiets stöd. Vänsterpartiet drev, med 
stöd av socialdemokraternas vänsterfalang, vinstfrågan och 
sommaren 2015 annonserade regeringen en översyn av de 
privata företagens vinster.

Utredare blev Ilmar Reepalu och den viktigaste uppgiften 
var att hitta en politiskt acceptabel vinstnivå. När Välfärds
utredningens betänkande Ordning och reda i välfärden pre
senterades i november förra året låg fokus på vinsttaket. Det 
visade sig att även tillståndsgivning, juridiska  regleringar 
och kontroll av företagens ekonomi skulle ge upphov till ett 
omfattande regelverk.  

Vinsttaket hamnade på sju procent av det operativa ka
pitalet, plus statslåneräntan. Sättet att beräkna 
den tillåtna vinsten förvånade och väckte mycket 
kritik, av det enkla skälet att värdet på operativt 
kapital oftast är lågt i välfärdsföretag då den 
största tillgången, personalens kompetens 
och andra "mjuka värden" inte synliggörs 
i företagens bokslut.  

REMISSTIDEN FÖR UTREDNINGEN går ut 24 
februari. På SKL har chefsekonom Annika 
Wallenskog haft anledning att  fundera lite 
extra över utredningen. 

– Remissvaret är svårt att hantera för oss 
tjänstemän,  frågan är extremt politisk. I vårt 
tjänstemannasvar har vi försökt att hålla oss 
strikt till sakfrågorna: Hur ska man kunna räkna ut vinsttak 
på operativt kapital? Vad blir konsekvenserna av ett vinsttak 
och regleringar? säger hon och fortsätter: 

– Vi på SKL försöker alltid ha perspektivet på utredningar 
vilka effekter utredningsförslagen kan få för kommunerna 
och landstingen. När det gäller privata utförare har många 

kommuner låtit dessa utförare stå för sina lokaler, vilket 
ju i sig är en god sak. Skulle de privata lägga ner blir det 

svårt, det är inte säkert att de privata överlåter 
lokalerna till kommunen. 

Det finns ett ömsesidigt beroende 
idag. Privata utförare stod 2015 för 

15 procent av verksamhetens 
totala kostnader i kommuner

na och för 12 procent inom 
landstingen. Andelen ökar 
med runt 10 procent per år, 
enligt SKL:s uppgifter.  

– Vissa kommuner har 
väldigt stor andel privata 

utförare. I Täby, exempelvis 
är barnomsorgen i stort sett helt 

beroende av privat utförare.
Utredningens syfte, att det är viktigt att 

skattepengarna stannar i välfärden, är svårt att 
inte ställa sig bakom, poängterar Annika Wallen

skog. Samtidigt är kanske de stora vinsternas tid förbi: 
– Ett antal företag som tidigt gick in i offentlig verksamhet 

gjorde stora vinster. Nu har konkurrensen funnits en tid, 
kommunerna har anpassat sig och vinsterna blir inte lika 
stora. Idag drar sig privata företag ur vissa verksamheter för 
att lönsam heten är för dålig. ●

Vinster och förluster

SNÖRPT. Utredaren Ilmar 
Reepalu vill se ett stopp 
för det som betecknas som 
 privata företags övervinster. 

”Remissvaret är 
svårt att hantera 
för oss tjänste
män, frågan är 
extremt politisk.”

Annika Wallenskog
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Vinster och förluster

n Nacka fortsätter att fila på 
sitt kundvalskoncept. Men 
förslag om vinsttak i välfärden 
oroar och privata anordnare är 
tveksamma inför att starta nya 
verksamheter.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

Med totalt 23 olika kundval  erbjuder 
Nacka sina invånare en långt ut
vecklad valfrihet. Efter starten i 

mitten av 1980talet med traditionella kund
val inom skola och barnomsorg går kommu
nen nu vidare och prövar att ge invånarna 
större valfrihet inom kulturområdet.

– Vi är noga med vilka som får leverera 
tjänster och ställer tuffa krav för att få 
auktorisation, säger Lena Dahlstedt, stads
direktör i Nacka.

NÄR UTREDAREN Ilmar Reepalu i början 
av november föreslog ett vinsttak på sju 
procent och särskilt tillstånd för att äga 

välfärdsbolag var det många företag som 
drog öronen åt sig.

– Det är bekymmersamt. Vi har många 
små anordnare, särskilt på det sociala om
rådet, som inte har inte så mycket muskler 
när de startar. Redan nu märker vi att de 
blivit mer tveksamma till att etablera sig 
och  starta nya verksamheter, säger Lena 
Dahlstedt.

Färre vågar satsa när de ännu inte vet 
 vilka regler och förutsättningar som kom
mer att gälla.

– Nacka har en kraftig befolkningstill
växt och vi behöver alla duktiga aktörer. 
Kommunen klarar inte att själv stå för hela 
tillväxten i välfärden.

Totalt är idag cirka 450 anordnare knutna 
till systemet. Ungefär hälften av den 
verksamhet som omfattas av kundvalet är 
kommunal, den andra har privata huvud
män eller drivs av ideella föreningar. 

EN FÖRKLARING TILL att Nacka varit fram
gångsrik med sitt kundvalssystem tror Lena 
Dahlstedt är att kommunen är noga med att 

följa upp och kontrollera 
kvaliteten.

– Vi är inte intresserade 
av den juridiska företags
formen utan av den kvalitet 
man levererar till kun
derna. Sämre aktörer kan 
aldrig konkurrera.

Kommunen jobbar bland 
annat med enkäter för att se om invånar
na är nöjda med servicen. Lena Dahlstedt 
och hennes medarbetare följer också hur 
resultaten utvecklar sig i skolan och anlitar 
ibland extern professionell hjälp för att få så 
bra utvärdering som möjligt.

Till framgångsfaktorerna räknar Lena 
Dahlstedt även att kommunen är öppen 
med information om kundvalen och bland 
annat publicerar resultaten av olika kvali
tetsutvärderingar. På kommunens hemsida 
kan invånarna jämföra aktörerna och se 
hur bra de är på olika delar.

– Våra medborgare är ganska kritiska 
kunder. De vill ha en bra verksamhet och 
många är vana vid att ställa krav. Samtidigt 
tycker anordnarna att det är bra att vi är 
tydliga med vad vi kräver. Då vet de vad de 
har att förhålla sig till, säger Lena Dahl
stedt. ●

Vinsttak oroar Nacka

Lena Dahlstedt.
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I Nacka får 
ungdomar 
7 – 19 år 
musikskole-
checkar om 
de vill sjunga 
eller spela 
instrument. 

Nackas kundval
I kundvalet följer pengarna medborgaren/
kunden. Den som exempelvis har rätt till 
särskilt boende får en summa pengar – ett 
checkbelopp – som är utformad så att det 
ska täcka kostnaden för den tjänst perso-
nen har rätt till. Anordnaren får ersättning 
för den service som utförs. Väljer man en 
ny anordnare följer pengarna med till den. 

Nu kan verksamhets plan, 
budget och uppföljning 
samlas på ett ställe. 
Vill du veta hur?

BESLUTSSTÖD SOM DET BORDE VARA

I Hypergene KOMMUN får chefer på olika 
nivåer överblick och kan effektivt arbeta  
med budget, ekonomi, personal, nyckeltal, 
mål och verksamhetsplaner. Hittills har över 
50 kommuner valt oss. Välkommen att läsa 
mer om oss på hypergene.se/kommun.



n Kommunsektorn dras med 
stora effektivitetsförluster. Det 
visar en färsk ESO-rapport som 
presenterar en metod och ett 
verktyg för att analysera skola 
och äldreomsorg. En rapport 
som borde vara en väckarklocka 
för vissa kommuner.

TEXT: THOMAS PETTERSSON 

Konsten att mäta kommunal effek
tivitet har tagit ett kliv. I höstas 
presenterades nämligen ESOrappor

ten Mer än tur i struktur – om kommunal 
effektivitet vars viktigaste resultat baseras 
på en metod som kallas Data Envelopment 
Analysis (DEA).

– Vi valde en metod som har en lång 
historia inom näringslivet, framtagen för 
att jämföra enheter med varandra. Genom 
jämförelser hittar man de bästa enheterna 
och även hur långt från ”bästa resultat” den 
egna enheten befinner sig, förklarar RKA:s 
Anders Norrlid som är en av tre författare 
till rapporten.

Metoden mäter både kostnadseffektivitet 
(besparingspotential vid oförändrad nivå 
på verksamheten) och resultateffektivitet 
(förbättringspotential vid oförändrad 
kostnadsnivå). Man kan ta hänsyn till 
skillnader i resultatpåverkande faktorer, 
exempelvis elevunderlag, och även beräkna 
förbättringspotentialen för varje nyckeltal. 
Rapporten visar en sammantagen bespa
ringspotential för grundskolan, gymnasie
skolan och äldreomsorgen på närmare 10 
procent, eller 24 miljarder kronor per år för 
riket.  

– Det är kopiöst mycket pengar! Vissa 
kommuner visar en besparingspotential på 
20 – 30 procent och för dem är det viktigt att 
man tar reda på varför avvikelsen är så stor. 

Nu är Anders Norrlid väl medveten om 
faran av att tolka resultaten rätt av. 

– Vår modell bygger på att data är jämför
bara. Alla uppgifter är sådant som kommu
nerna lämnar in till myndigheterna. 

Ett intressant resultat är att kommuner 
tenderar att ha samma effektivitetsnivå 
över tid.

– Det kan man tolka som att det är svårt att 
effektivisera. Eller att man inte känner till 
att man har svaga resultat. Å andra sidan 
hittar vi kommuner som klättrar mycket, 
eller som rasar rejält. Vår slutsats är att det 
går att förbättra effektiviteten, men att det 
inte är en lätt sak. 

Metodens stora fördel är att den  lyfter 
fram BÅDE kostnadseffektivitet och 
resultat effektivitet. 

– I tolkningen av resultaten finns det en 
tydlig skillnad mellan ekonomichefer och 
verksamhetschefer, vilken sorts effektivitet 
man tycker är mest intressant att analysera, 
säger Ander Norrlid och skrattar. 

STUDIEN VISAR PÅ ett tydligt samband mellan 
volym och effektivitet. Dock icke i så måtto 
att större kommuner är mer effektiva än små.  

– Däremot ger volymförändringar tydliga 
utslag på effektiviteten. Där det blir fler 
 elever eller fler äldre, där ökar effektivitets
talen. Och tvärtom. 

Hur har rapporten och strukturmodellen 
tagits emot? 

– Intresset har varit stort bland politiker 
och tjänstemän. Rapporten sändes ut till 
alla ekonomichefer och varje vecka är det 
några som hör av sig. 

Ett bra exempel är 
 Karl skoga kommun, delvis 
beroende på att fullmäk
tigeledamoten Lars Hult
krantz är nationalekonom, 
ledamot av ESO:s styrelse 
och intresserad av effekti
vitetsfrågor. 

– Jag hade en dragning 
om rapporten här på 
hemma plan efter att ha bli
vit tillfrågad. En anledning 
var att ekonomi chefen 
påpekat för barn och 
utbildningsförvaltning
ens chef att grundskolan, 
enligt strukturmodellen, 
hade en förbättringspotential på resultat
sidan – utan att behöva nya pengar.

Nu är diskussionen igång och det var så 
rapporten var tänkt att fungera.

– Processen är igång och modellen 
pekar även ut kommuner som kan vara 
 intressanta att jämföra sig med. För Karl
skogas del kan Falköping vara intressant. ●

Bättre effektivitet med ny metod  

Lars Hultkrantz.

Anders Norrlid.
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JÄMFÖR. Är kommunen bäst i klassen? Eller skulle ni kunna göra lite bättre, med samma pengar? 

Testa din kommun! 
På www.rka.se hittar du mer informa-
tion om rapporten Mer än tur i struktur 
– om kommunal effektivitet. Framför  
allt finner du tre Exceldokument där 
du enkelt kan jämföra din kommuns 
kostnads- och resultateffektivitet och 
samtidigt få besked om förbättrings-
potentialen inom grundskola, 
gymnasie skola och äldreomsorg. 
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Vinster och förluster

n Debatten går het i Sverige om 
ett tak för vinster i välfärden. 
Men i Upplands Väsby handlar 
diskussionen mer om att sätta 
ett tak för hur stor del av kom-
munen som ska drivas privat.

TEXTER: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

De rödgröna partierna i Upplands 
Väsby övertog vid valsegern 2014 
 Sveriges näst mest privatiserade 

kommun. Alternativa utförare anlitas för 
42 procent av kärnverksamheten, enligt en 
sammanställning av SKL:s tidning Dagens 
Samhälle. Det är följden av en strategi från 
främst moderat håll efter alliansens makt
övertagande i kommunen 2006.

Mathias Bohman, kommunstyrelsens 
ordförande, är således en lokal Spolitiker 

med stor erfarenhet av 
privata utförare. Det är i 
försiktigt positiva ordalag 
han kommenterar försla
get till vinsttak från Ilmar 
Reepalus utredning.

– Min utgångspunkt är 
att skattepengar  avsedda 
för skolan ska gå till 

skolan, inte till vinstmaximering. Privata 
aktörer bör få en rimlig avkastning men inte 
kunna ta ut stora vinster från pengar som 
är avsedda för skola, vård och omsorg, säger 
Mathias Bohman.

DE PRIVATA FÖRETAG som arbetar åt kommu
nen gör ett bra jobb, anser han.

– Min kritik mot att Väsby är privatiserat 
till 100 procent på flera välfärdsområden 
riktar sig inte mot företagen utan mot mo
deraterna som pressade och stressade fram 
privatiseringar på ett sätt som minskade 
valfriheten.

Därmed förlorade kommunen kompetens.
– Utan egen regi tappar kommunen kun

skapen i vad det innebär att bedriva verk
samhet och blir en sämre upphandlare och 
kravställare.

Den nya politiska majoriteten strävar efter 
att invånarna åter ska kunna välja kommu
nala alternativ där det idag saknas.

– Det gör vi i första hand genom att öka 
andelen kommunal regi när verksamheten 
växer.

Det betyder dock inte bom stopp för nya 
privata verksamheter och aktörer – kring 
nästa årsskifte etablerar sig Sveriges ledande 
omsorgsföretag Attendo Care i kommunen 
med ett nytt äldreboende. ●

Upplands Väsby 
ökar egen regi

Mathias Bohman.

Mattias Hjelte. Inge Andersson.

n Hårdare kontroll av välfärds-
företag – det gillas av både 
politiker och företagare i Boden. 
Däremot går åsikterna isär om 
förslaget till vinsttak.

Boden är enda kommun i ”röda Norrbot
ten” som infört LOV, lagen om valfri
hetssystem.  Kommunen styrdes fram 

till 2010 av en borgerlig allians, som strax 
före det årets val gav hemtjänstens brukare 
rätt att välja utförare.

Tillträdande Sstyret fick leva med beslu
tet, om än delvis motvilligt. Ett uttalande 
från en företrädare tolkades som att syste
met skulle rivas upp, vilket gav protester.

– Det var inget som diskuterats i partiet. 
Vi klargjorde snabbt att det inte skulle bli så, 
säger Inge Andersson, kommunstyrelsens 
ordförande.

BODEN HAR HAFT en problematisk resa med 
LOV. Många brukare gick över till alterna
tiven, men den kommunala delen låg kvar 
med sina kostnader.

– Det tar tid att få ner bemanningen, för
klarar Inge Andersson.

Till det kommer att av fem privata utförare 
finns bara en kvar. Störst var Din Hemservice 
– som gjorde konkurs i somras. Då slussades 
100 brukare på några dagar över till kommu
nen eller Inre Kraft, det enda kvarvarande 
alternativet.

Inge Andersson tror inte att seriösa företag 
får problem med det vinsttak Välfärdsutred
ningen under Ilmar Reepalu föreslagit.

– Vi har planer på ett nytt äldreboende, 
och där för vi en konkurrensutsatt dialog 
med privata utförare. De verkar intresserade, 
trots Reepalus förslag.

Han välkomnar att utredningen för
ordar hårdare kontroll och sanktioner mot 
 fuskande företag:

– Inom LSSområdet har Försäkringskas
san hittat både det ena och andra. Handskas 
man med skattemedel, får det inte rinna iväg 
pengar. Det kan seriösa företag leva med. För 
de mindre seriösa blir det kanske problem, 
men det är i så fall befogat.

Obeståndet i Din Hemservice berodde 
enligt företaget på för låga kommunala 
ersättningar. Kvarvarande branschkollegan 
vill inte ta ställning till orsaken.

– Men vi har klarat oss på ersättningen, 

Boden gillar tuffare företagskoll  

ÅTERUPPBYGGD. MåBra Förskolor har fem  enheter 
i Upplands Väsby med 100 anställda. På bilden 
ses  första spadtaget efter att företagets förskola 
 Råbäcken brunnit ner 2012. 
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Henrik Borelius.

n Nyföretagandet inom väl-
färdssektorn stannar av, och 
gamla aktörer försvinner på sikt. 
Attendo Cares vd Henrik Bore-
lius tror på drastiska följder om 
ett vinsttak införs.

HENRIK BORELIUS, som leder Sveriges största 
privata aktör inom äldreomsorg, är starkt 
kritisk mot Ilmar Reepalus utredning:

– Effekterna av den diskussion som förs är 
att många mindre aktörer avvaktar med att 
etablera ny verksamhet. Det som tidigare var 
en dynamik av småföretag som startas, ut
vecklas, växer och konsolideras har i princip 
stannat av.

Om utredningens förslag genomförs tror 
han att antalet företag minskar drastiskt.

– Det blir ett hårt slag för flertalet av lan
dets kommuner som idag väljer att anlita pri

vata aktörer för att hantera 
omsorgs behoven. Till exem
pel står Attendo och andra 
privata aktörer för hälften av 
alla nya äldreboenden som 
byggs.Med ett vinsttak skulle 
Attendo lägga sin expansion 
utanför Sverige. Verksam
heten, med 19 000 anställda i Norden, bedrivs 
redan till hälften i grannländerna.

– Möjlighet till överskott är avgörande 
för att kunna ta risker som utveckling av ny 
verksamhet innebär.

Henrik Borelius sågar också förslagen om 
vinstkontroller.

– Reepalu tycker inte att det går att mäta 
kvalitet utan vill styra om tillsynsmyndig
heternas roll till att främst granska företags 
fakturor för att hindra att det finns dolda 
överskott i verksamheten. Det är absurt. Vi 
skulle vilja ha en tillsynsmyndighet som 
verkligen granskar och rapporterar om 
kvaliteten i de tjänster som utförs av såväl 
privata som kommunala utförare.

Henrik Borelius anser att förslagen bryter 
mot EUrätten och räknar med att de stoppas 
av riksdagens politiska majoritet. I annat fall 
är domen klar.

– Då kommer Attendo och andra privata 
aktörer över tiden att avveckla verksam
heterna. ●

Attendo vill ha ny 
tillsynsmyndighet

konstaterar Mattias Hjelte, vd och delägare 
i Inre Kraft, som omsätter en kvarts miljard 
och har över 1 000 anställda i Norrbotten 
och Västerbotten.

Han framhåller att det inte enbart handlar 
om ersättning per timme utan även om 
geografiska avstånd och hur mycket tid 
kommunen tilldelar.

ATT ALLA BRUKARE kunde tas om hand i 
konkursen är för Mattias Hjelte ett argument 
emot Reepalus vinsttak. Turbulensen under 
2016 har tvingat Inre Kraft att skjuta till 
pengar för att bemästra åtagandena.

– Oavsett om du är privat eller kommunal 
måste du ha en buffert för att klara betal
ningar över tid. Om vi inte tidigare gjort 

så kallade ”vinster i välfärden” hade vi fått 
stänga hemtjänsten.

Det innebär inte att välfärdsföretag ska få 
göra vinster på 20–30 procent.

– Det är fel, men då ska man vända blicken 
mot den som upphandlat.

Han är positiv till kontroll och restriktio
ner.

– Att stänga av fuskande företag, det köper 
jag rakt av. Och ge kommuner och lands
ting instrument för bättre  kravställande, 
upphandling, kvalitetsuppföljning och 
prissättning.

Debatten om vinster hänger ihop med 
förtroende. Där ser Mattias Hjelte brister:

– Välfärdsföretagen måste bli bättre på att 
motivera sitt existensberättigande. Vi är inte 
här för vår egen skull utan för att göra sam
tiden bättre än igår. Det vi behöver diskutera 
är hur vi får högsta möjliga kvalitet för 
brukarna med bra förhållanden för dem som 
utför tjänsterna och till en optimal kostnad. 
Det är alldeles för lite fokus på det. ●

BILD: UPPLANDS VÄSBY

UPPSKATTAD. 
Boden är ensam 
om LOV i Norr-
botten. Av fem 
hemtjänstföretag 
vid införandet 
2010 återstår ett 
enda.
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”Möjlighet till över
skott är av görande 

för att kunna ta risker som 
utveckling av ny verksamhet 
innebär.”                   Henrik Borelius
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Om kommunala skolor använt mer 
resurser per elev än vad som mot
svarar bidragsbeslutet ska enskilda 

huvudmän kompenseras. Den här så kallade 
avstämningsmodellen används helt eller del
vis i några kommuner, bland annat Göteborg. 
Den gör det lättare att stämma av skillnaden 
mellan bidragsbeslut och utfall för det aktu
ella året. 

NÄR SKOLKOSTNADSUTREDNINGEN lade fram 
sina förslag i höstas föreslog den att alla 
kommuner borde gå över till avstämnings
modellen. 

– Den skapar större tydlighet, säger Ulf 
Fryklund, sekreterare i Skolkostnadsutred

ningen och ekonomichef i 
Sundsvall. 

Alternativet – budget
modellen – är ett sämre val 
då den skapar mer adminis
tration samtidigt som den 
inte är lika bra på att knyta 
samman det ekonomiska 
utfallet för ett enskilt år 
med bidragsbeloppet för 
samma år. Därmed blir 
budgetmodellen sämre 
på att främja lika villkor 
mellan kommunala och 
enskilda huvudmän, anser 
utredaren.

– Merarbete för kommu

nalekonomerna blir det hur man än gör, säger 
Ulf Fryklund. 

En erfarenhet från de kommuner som 
börjat arbeta med avstämningsmodellen är 
att den bidragit till en ökad transparens och 
därmed till ett minskat antal överklaganden 
av bidragsbeloppen.

– I Göteborg har de fristående skolor vi 
pratat med sagt att där är det inte lönt att 
överklaga eftersom det ju kommer en kom
pensation när staden gjort en avstämning.

Att det nuvarande bidragssystemet inte är 
tillräckligt transparent märks genom att mer 
än tusen överklaganden prövats i domstol 
sedan systemet infördes 2009. 

De flesta ärenden har handlat om att en
skilda huvudmän ansett att de fått ett lägre 
bidragsbelopp än de har rätt till. Men många 
överklaganden har också föranletts av att 
enskilda huvudmän inte kunnat se och förstå 
om de fått rätt belopp när de läst kommunens 
beslut. 

– Det här tyder på att vi inte fullt ut uppnått 
transparens i bidragssystemet, säger Ulf 
Fryklund, som även har en lång erfarenhet 
som ekonom på skolans område.

Många enskilda huvudmän tycker till 
exempel att det finns en osäkerhet kring hur 
kommunen räknar ut sin genomsnittskost
nad för lokaler. Det kan i sin tur leda till att 
friskolorna får ett felaktigt lokalbidrag.

Utredaren introducerar också ett nytt be
grepp: strukturbelopp. Det täcker de resurser 

som fördelas efter barns och elevers olika be
hov och förutsättningar. Kommuner ska vara 
skyldiga att redovisa på vilka grunder struk
turbeloppet har räknats fram och på vilket sätt 
det ska komma fristående skolor till del.

– Om det visar sig att den ersättning som be
talats ut till friskolorna har varit för låg måste 
kommunerna se till att de får kompensation.

BÅDE FRISKOLESEKTORN OCH kommunerna 
har riktat skarp kritik mot det schablon
bidrag som täcker kostnader i samband 
med administration. Friskolorna hävdar att 
schablonen leder till godtyckliga bidrags
beslut, eftersom kommunerna kan påverka 
grundbeloppet och därmed indirekt påverka 
hur stor ersättningen för administration blir. 
Många kommuner anser att schablonen på 
tre procent av grundbeloppet är för hög. Utre
daren har lyssnat på kritiken och föreslår att 
schablonbidraget skrotas.

Skolkostnadsutredningen föreslår också 

Ulf Fryklund.

Ulla Hamilton.

Allt ljus på  
skolors kostnad 

•  Avstämnings modellen rekommenderas.
•  Ett strukturbelopp införs.
•  Schablonbidraget för administration slopas.
•  Varje skola redovisas separat.

Skolkostnadsutredningens 
viktigaste förslag:

n Fram med alla siffror i ljuset. Skolkostnadsutredningen vill ha större 
 transparens om skolornas ekonomi, för att göra det lättare att jämföra 
 kommunala och fristående skolor och för att underlätta elevernas val och 
allmänhetens insyn. 

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT
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Ulrika Stuart 
Hamilton.

n Den idéburna sektorn får 
ofta vara en förebild. Väl-
färdsutredningen ger sektorn 
en del nya möjligheter, men 
ännu fler direkta bekymmer.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

ÄVEN DE IDÉBURNA aktörerna gavs 
utrymme i välfärdsutredningen. På 
riksorganisationen Famna är general
sekretare Ulrika Stuart Hamilton van 
att medlemsföretagen lyfts fram som 
förebilder:

– Politiker från vänster till höger vill 
att vi ska växa. Men, vi växer inte som 
andel av den totala Välfärdsproduktio
nen utan ligger runt 3 procent. 

Utredningen bjuder både plus och 
minus. Uppskattat är förslaget om 
ändringar i upphandlingsreglerna i 
enlighet med befintliga EUdirektiv. 

– Med ändrade regler kan upphand
lande myndighet ha som krav att 
leverantörer ska återinvestera vinsten 
i verksamheten. Kommuner och lands
ting kan då välja att använda reglerna, 
det hoppas vi ju på.  

UTREDNINGEN SAKNAR SKARPA konkreta 
förslag på exempelvis kapitalförsörj
ningsområdet, eller att utveckla Idébu
ret Offentligt Partnerskap (IOP).

– Partnerskap är ett bra alternativ 
på områden där det inte finns direkta 
marknadsintressen, kvinnojourer 
exempelvis. Vi hade gärna sett en ram
lagstiftning, det skulle underlätta för 

dem som vill komma 
igång.  

När det gäller frågan 
om vinsttak och 
kontroll på företagen 
är generalsekreteraren 
starkt kritisk: 

– Vi vill bli undan
tagna från lagstift
ningen. I våra medlemmars verksam
het finns ju återinvestering av vinst 
inskrivet från början. Flera av våra 
medlemmar skulle påverkas mycket av 
förslaget och behöva kapa sina över
skott. Dessutom ger regleringen extra 
administration som tar resurser från 
verksamheten. 

Ett ännu större bekymmer är ut
redningens förslag om att en juridisk 
person som tar emot offentliga pengar 
inte får driva annan verksamhet. 

– Det skulle ställa till stora problem. 
Ett exempel: Stadsmissionen driver 
korttidsboenden för hemlösa med kom
munala pengar, samtidigt driver man 
ett ungdomscafé med insamlade medel 
och donationer. Enligt förslaget skulle 
verksamheterna behöva skiljas åt i olika 
juridiska personer – det här har kommit 
bort i debatten.  

Vill staten underlätta för de idéburna 
aktörerna så kan man faktiskt göra 
något ganska enkelt: 

– Vi vill vara en särskild sektor i den 
offentliga statistiken! Att bli synliga 
i statistiken är en förutsättning för 
att synas i offentligheten och kunna 
utvecklas. ● 

Idéburna sektorn 
ogillar vinsttaket

att alla skolor, även de fristående, öppet ska 
redovisa sin ekonomi. Informationen om 
intäkter och kostnader ska finnas tillgäng
lig via Skolverket. Likaså nyckeltal som till 
exempel beskriver soliditet och likviditet.

De uppgifter kommunerna redovisar i dag 
är på verksamhetsnivå, inte enskilda skolor. 
Och de uppgifter som enskilda huvudmän 
rapporterar är inte offentliga handlingar. 
Nu föreslår utredaren ett system där det hos 
Skolverket blir möjligt att jämföra skolor, 
vare sig de är kommunala eller fristående. 

Ulla Hamilton, vd i Friskolornas Riksför
bund, tycker inte att publicering av nyckel
tal är en bra lösning – att titta på kunskaps
resultat och kvalitet hade varit bättre.

– Om det är samma krav oberoende av 
huvud man kan vi tänka oss att redovisa 
siffror, men vi ser samtidigt en risk att det 
leder till onödig administration.

Att övergå till avstämningsmodellen är 
däremot ett bra förslag, anser hon.

– Vi välkomnar den efterkontrollen. De 
summor som anslås i budgeten behöver ju 
inte stämma med de anslag som de facto 
betalas ut, säger Ulla Hamilton.

 I mitten av december gick utredningen ut 
på remiss och den 1 mars ska yttranden vara 
inlämnade. Ett lagförslag kommer tidigast i 
höst.

– Jag tycker att förutsättningar är goda för 
att det ska kunna bli något av våra förslag, 
säger Ulf Fryklund. ●

KOSTNAD? Lokalkost-
nader är ett tvisteämne 

när kommuner räknar ut 
friskolornas ersättningar. 

Utredningen syftar till 
att göra redovisningen 

mera transparent. 

STOPP. De idéburna företagen ser stora bekymmer med regleringarna runt vinsttaket.
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Det blev jubel och tårta på Stockholms stads 
stadsbyggnadskontor när det stod klart att 
förvaltningens ekonomichef Anna Edlund 
vunnit pris på Framtidsgalan* i november 
förra året. Hon utsågs till Årets Karriär 

i hård konkurrens med namn som exempelvis Parisa 
Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna 
kommun.

– Det här var en vinst inte bara för mig, utan också för 
oss kommunekonomer. Det är inte alltid vi får cred för det 
vi gör, säger hon där vi sitter i ett mötesrum på förvalt
ningen.  

Hon är en av Stockholms stads yngsta ekonomichefer 
med sina 33 år och har en ”driven karriär steg för steg 
i ekonomins tecken” som det heter i Framtidsverkets 
presentation av henne. Inte så konstigt, kanske, med två 
föräldrar som båda är ekonomer.

– Jo, jag har hört mycket ekonomi hemma vid middags
bordet. Fast jag ville bli hjärnkirurg när jag var liten. Det 
vill jag fortfarande, när jag blir stor, säger hon och skrattar. 

I STÄLLET FÖR läkarlinjen blev det ekonomistudier vid 
Högskolan i Gävle, med redovisning och revision som 
inriktning. När hon var klar 2008 började en jobbkarriär 
som varit omväxlande och intensiv. Hon har avverkat 
alla sektorer (även staten genom sommarjobb på SAS) och 

allt började med koncernredovisning på Stockholms läns 
landsting.

– På det jobbet blev det ett väl stort hopp mellan utbild
ning och komplexa arbetsuppgifter. Jag hade ju inte fått 
jobba upp mig, konstaterar hon.  

I stället gick hon efter drygt ett år till Danderyds sjuk
hus och en tjänst som redovisningsekonom.

– Det passade mig mycket bättre och låg närmare utbild
ningen. Jag hade en fantastisk chef där, Lena Holm. Henne 
lärde jag mycket av och vi har fortfarande kontakt. 

Så långvarig blev hon inte heller på Danderyds sjukhus. 
I stället blev det nytt jobb på Lantmännen och – koncern
redovisning! Den här gången kände hon sig mera redo för 
jobbet och det blev tre år med många nyttiga erfarenheter. 

Under tiden fick hon familjens första barn 2012. Mitt i 
föräldraledigheten pinglade mobilen, det var ekonomi
chefen på Stockholms stadsbyggnadskontor som behövde 
en controller.   

– Där gick jag i min barnvagnsbubbla och hade svårt att 
tänka på jobb överhuvudtaget. Men jobbet lät lockande 
och jag kände chefen sedan min tid på landstinget.    

DET VAR KNAPPAST ett dukat bord hon kom till i september 
2013. Tvärtom. Återkommande underskott på förvalt
ningen, svag ekonomistyrning och dålig kvalitet på 
rapporteringen var några bekymmer. Samt en kultur där 
ekonomiska underskott togs emot med en axelryckning 
av starka professioner på en av kommunens mera prestige
fyllda arbetsplatser.  

Det vara bara för Anna Edlund att kavla upp ärmarna 
och, som hon säger, ” vända på alla stenar” i en förvaltning 
med 390 anställda och en budget på 167 miljoner kronor 
(2017). 

En knäckfråga var förvaltningens organisation – varken 
ekonomi eller HR satt med i ledningsgruppen. 

– Att förmedla sina frågor genom ett språkrör, det är 
jättesvårt! Det fattades beslut som inte var bra, men som 
jag inte kunde påverka. Ekonomin handlade mest om att 
det skulle se bra ut inför vår stadsbyggnadsdirektör. Men 
bakom var det väldigt rörigt – det var väldigt frustrerande! 

Det blev ett mödosamt arbete med att hitta strukturer 

Möte med

Anna 
Edlund

ekonomichef,  

stadsbyggnadskontoret 

 i Stockholms stad

Anna Edlunds  
slit gav resultat

n Anna Edlund har hunnit med mycket på kort 
tid. Så mycket att hon utsågs till Årets Karriär 
på Framtidsgalan förra året. Främsta merit: att 

hon lyckats få ordning på stadsbyggnadskonto
rets ekonomistyrning i Stockholms stad.

TEXT: THOMAS PETTERSSON   BILDER: STEFAN BOHLIN 

Ålder: 33 år

Bor: Rosersberg i Sigtuna 
kommun

Familj: Sambo och 2 barn

Utbildning: Civilekonom, 
Högskolan i Gävle.

Yrkesliv: Redovisnings-
ekonom på Danderyds 

sjukhus, koncernredo-
visningsekonom på SLL 
och Lantmännen samt 
controller och numera 
ekonomichef på stads-
byggnadskontoret i 
Stockholms stad. 
Fritidsintressen: Promena-
der, familj och handboll.

Anna Edlund

* Framtidsgalan arrangerades av Framtidsverket och SKL.
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BALANSERAD. Hösten 2014 
hade hon 288 övertidstimmar. 

– Först nu jag har en balans 
i arbetsliv och privatliv. Min 
chef är väldigt mån om det, 

säger Anna Edlund. 
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och bygga upp förtroendet för ekonomienheten. Dessutom 
bytte controllerkollegan avdelning, så hösten 2014 stod hon 
praktiskt taget ensam med ekonomin. 

TROTS MOTGÅNGAR VÄNDE situationen under 2015–2016. Hon 
kunde rekrytera fyra medarbetare, tog en permanent plats i 
ledningsgruppen och sjösatte en åtgärdsplan för att få bukt 
med underskotten. 

– Från underskott på upp till 10 miljoner kronor de 
 senaste två åren når vi nu en budget i balans 2016. Vi har 
alltid varit sena i rapporteringar och annat. Att nu kunna 
trycka på knappen några timmar före deadline och sända 
iväg rapporterna – det känns fantastiskt!

En viktig del i processen mot bättre ekonomistyrning har 
varit personkännedom på chefsnivå. 

– Jag har försökt lära känna varje avdelningschef. Vad 
behöver jag göra för att få ekonomistyrningen fungera på 
just den avdelningen? Cheferna är ju olika kunniga och 
intresserade av ekonomi. 

Hon blev tillförordnad ekonomichef i april 2015 och 
ordinarie ekonomichef i januari 2016. Utan duktiga 
 medarbetare och ett fungerande ledarskap hade det inte 
gått att styra upp situationen, konstaterar hon.  

– Att vara chef för fyra personer är alldeles lagom när man 
är ny som chef. Jag tror på det coachande ledarskapet, det 
är ju medarbetarna som gör jobbet. Samtidigt måste man 
kunna peka med hela handen när det behövs. 

Hon har gått, och genomgår, flera av Stockholms stads 
interna chefsutbildningar. Kompetensutveckling är viktigt, 
slår hon fast. KEF:s utbildningskatalog är given läsning.  

– Jag gick en utbildning i personligt ledarskap 2014 – 2015. 
Det var möten med en personlig coach och jag fick ta itu med 
saker som rädslor, självkänsla och konflikter. Att blotta sig 
själv, det var väldigt nyttigt. 

OM NÅGON MÅNAD är det dags för en ny fas i livet. I mars föds 
barn nummer två och hon går på föräldraledighet i februari.

– Vi är två på enheten som är gravida och går hem sam
tidigt som dessutom har jobbat längst på ekonomienheten. 
Hade såklart varit spännande att vara med under 2017 men 
mina medarbetare och kollegor kommer klara detta galant! 

Efter att ha jobbat både privat, statligt och kommunalt 
finns det anledning att lyfta fram kommunsektorn, tycker 
Anna Edlund: 

– Det finns enormt mycket möjligheter i kommunsektorn. 
Och Stockholms stad visar att man vågar satsa på unga 
talanger, säger hon och fortsätter: 

– Det finns en trygghet jag trivs med. Föräldraledighet 
är ingen fråga här exempelvis, det uppmuntras. Det är stor 
skillnad mot hur det kan vara i näringslivet. 

Var Anna Edlund befinner sig om fem år är inte givet. 
Förmodligen är hon kvar i kommunsektorn, tippar hon:

– Kommunjobb är inte grått och byråkratiskt. Den bilden 
hade jag när jag pluggade, men inte nu längre. ●

… sin första tid på 
 stadsbyggnadskontoret 

”När jag kom hit var jag 
extremt otålig, det fanns så 
mycket att göra. Jag skulle 
rädda hela världen själv, men 
insåg att jag skulle drunkna 
om jag inte ändrade inställ-
ning.”

… ekonomin på 
 stads byggnadskontoret: 

”Vi är till stor del intäkts-
finansierade. Vi ska ha en 
marknadsmässig taxa och 
våra timmar i projekten 
faktureras. Vi ska hela tiden 
ha en budget i balans, varken 
gå plus eller minus.

… att få utmärkelsen 
Årets Karriär: 

”Utmärkelsen betyder jätte-
mycket, jag har slitit hårt 
här! Roligt att det  lönar sig 
att tro på sig själv och inte 
ge upp. Det är roligt även 
för kontoret, Stockholms 
stad och för oss kommun-
ekonomer.”  

Anna 
Edlund om …

Utdrag ur juryns  prismotivering 
”Årets Karriär har med uthållighet, engagemang, ambition och passion gjort 
 karriär i sin organisation. Årets Karriär ser möjligheter när andra ser hinder 
och tror på att framgång nås genom hårt arbete och arbetsglädje.”



Visma Enterprise AB • 010-141 15 00 • sales.enterpriseab@visma.com • visma.se/enterprise

Full koll på verksamheten 
med Visma Public Business Suite

Ekonomi, HR och Lön. Allt täcks in i Visma Public Business Suite. 
Lösningen är modulbaserad och du väljer själv vilka du vill använda. 

Du får en användarvänlig lösning, speciellt utvecklad för offentlig verksamhet. 
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Är du ekonomichef och redan kund?
Välkommen till vår Road Show 2017!
Där får du ta del av nyheter och veta mer om utvecklingen av våra 
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Landsting

V i kan göra ett räkneexempel. 
I koncernen har vi 1,2 miljarder 
kronor i operativt kapital 2015 och 

en vinstmarginal på 3,5 procent. Om vi 
får ett tak på sju procent skulle vi få ha 0,6 
procent i vinstmarginal i koncernen. För den 
svenska verksamheten skulle vinstmargi

nalen bli 0,5 
procent. Med 
detta förslag 
skulle det 
helt enkelt 
bli svårt att 
driva verk
samheten vi
dare,  menar 

Henrik Brehmer, kommunikationschef för 
Capio.

Han förklarar att det då skulle bli  nästan 
omöjligt att utveckla verksamheten: långsik
tig finansiering, investeringar och personal
utveckling.

– Om vi ska kunna leverera en högkvali
tativ vård måste vi investera i vår personal, 
i byggnader och medicinteknik, införa nya 
metoder och utveckla arbetssätt. Vi bär alla 
våra kostnader själva och därför behövs ett 
överskott, säger Henrik Brehmer.

DELBETÄNKANDET Ordning och reda av Ilmar 
Reepalu har onekligen gett en livlig diskus
sion i vårdkretsar under hösten som gått. 
Det sägs att det är de små vårdföretagen som 
kommer att drabbas mest, men protester har 
också hörts från branschorgan och större 
aktörer. 

Det privata intåget på ”sjukvårdsmarkna
den” ökar och har framför allt skett i primär
vården. I slutet av 2015 fanns cirka 480 privata 
vårdcentraler av totalt 1 150 vårdcentraler 
i landet. För Capio går också affärerna bra. 
I det tredje kvartalet för 2016 ökade  Capios 
vinst ytterligare och omsättningen steg från 
3 055 miljoner till 3 168 miljoner kronor.

Ni talar ständigt om stabil tillväxt och 
förbättrade resultat. I er senaste årsredovis
ning säger ni också att mer marginal finns 
att hämta. Var då?

– Förbättrad kvalitet i vården leder till 
ökad produktivitet, att resurserna används 
effektivare och fler kan ges vård. Då uppstår 
också en gradvis förbättring av vår ekonomi. 
Det gäller för samtliga våra verksamhets
områden som därmed kan fortsätta att 
utvecklas, förklarar Henrik Brehmer.

KOMMUNAL EKONOMI TALAR även med 
forskaren Anders Anell, professor i företags
ekonomi vid Lunds universitet och Årets 
Kommunalekonom 2014. Han vill inte uttala 
sig alls om Reepalus utredning, som han inte 
är insatt i, men pratar hellre generellt om 
vinstreglering.

– Det är inte så lätt att reglera vinst, då så
dana regelverk lätt blir fyrkantiga och grova 
instrument för att komma åt problemen. 
Därför kan ett vinsttak få andra konse
kvenser i stället som att slå snett eller bli för 
allmänt hållet, menar Anders Anell.

Hur tror han då att ett vinsttak kommer 
att påverka svensk vård? Leder vinst till 
mer effektiv och hälsosam vård, eller inte? 
Frågorna har inga klara svar.

– Självklart är vinst en drivkraft som 
utnyttjas i företag, en kraft som leder till ut
veckling i sjukvårdsystem också.  Samtidigt 
är till exempel svensk primärvård en väldigt 
reglerad marknad. Studier i USA visar att de 
vårdföretag som har vinstintresse är snabb
are på att reagera på ersättningsnivåer. Detta 

Vinsttak slår mot  
vårdbolagens personal
n Regeringens välfärdsutred-
ning kan innebära att stora 
kedjor som Capio måste stänga. 
 För slaget om vinstreglering på 
operativt kapital, som i vår-
den stavas humankapital, slår 
 direkt mot sjukvårdspersonalen. 
 Forskare tror att utredningen 
motverkar sitt syfte – och ger 
mer penga fokus i branschen.

TEXTER: AGNETA BORGSTRÖM 

Henrik Brehmer. Anders Anell.

Vårdföretagarnas senaste rapport 
visar att den landstingsdrivna 
primärvården förra året gick med för

lust i 16 av 21 landsting. Även åren dessför
innan har många landsting och regioner gått 

Stora förluster fick Västra Götalandsregionen att reagera 

SMART LÖSNING. På vårdcentralen Guldvingen i Lidköping har syriska specialistläkare 
jobbat som underläkare i väntan på legitimation. Det har gett dem en snabbare väg in i 
samhället, och minskat kostnaderna för Närhälsan. Från vänster Mohamad Khaled, Riyadh Al 
Sayyad, Hassan Kahwaji och Mahmod Alajhar. 

n I tre fjärdedelar av alla lands-
ting dras offentligt drivna vård-
centraler med förluster på cirka 
900 miljoner kronor, påpekar 
Vård företagarna i en ny rapport. 
 Politiker i Västra Götalandsregi-
onen har därför höjt ribban för 
egna vårdcentraler. Minus har 
vänts till plus.

BI
LD

: N
Ä

RH
Ä

LS
A

N
 V

G
R 



 KOMMUNAL EKONOMI  #1  2017 23

HOTAD AKTÖR. Capio är en av de stora privata aktörerna inom sjukvården. Det föreslagna 
vinsttaket hotar verksamheten, anser företagsledningen. Bilden är från företagets vårdcentral 
i Lundby, Göteborg.

innebär att ett införande av en ny behand
ling sällan görs av de nya sjukhusen, om de 
inte får ersättning för det. 

Det finns därför, enligt honom, en poäng 
med att ha olika sorters aktörer på en 
marknad. Svensk privat  vård är dock inte 
så mångfacetterad på denna punkt, utan 
består av antingen stora företag eller en
skilda privatpraktiserande allmänläkare, 
beroende på att det privata ägandet tilläts 
långt senare i Sverige än i många andra 
länder.

VÅRDEN BLIR ENLIGT honom varken bättre 
eller sämre enbart med ett vinsttak.

– Marknaden har inga värderingar. Om 
det blir bättre eller sämre beror på villkor 
och krav på marknaden. Farhågan som 
finns alltjämt är om pengarna kommer 
brukarna till godo, men så länge krav på 
kvalitet finns och uppföljningar görs går 
vården att utvärdera, säger Anders Anell.

Han tror att den statliga utredningens 
fokus på vinst är kontraproduktiv.

– Den är tandlös om man säger sig vilja 
komma åt de företag som bara har fokus 
på vinst. En sådan här utredning gör att 
företag kan komma att koncentrera sig 
ännu mer på vinst istället för kvalitet. De 
stora aktörerna vinner, de små förlorar. ●

... fördelar  
med vinsttak 
• Utredningen bidrar 
till att visa politisk 
handlingskraft. För-
ändringar som skulle 
stärka produktivitet 
och kvalitet upp fattas 
som mer vaga och tar 
längre tid.

• Tar bort farhågor 
om ”övervinster” hos 
allmänheten.

Anders Anell om ...

Stora förluster fick Västra Götalandsregionen att reagera 
back.  Sedan vårdvalets start har nästan en 
miljard kronor fått skjutas utöver vad som 
funnits i kassan. 

– Detta gör ju att privata och offentliga 
vårdcentraler inte verkar på samma villkor 
och konkurrensen snedvrids. De offentliga 
får mer resurser att röra sig med, menar 
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos 
Vårdföretagarna.

Ingen från landstingssidan förnekade 
rapportens innehåll, eller att problemet 
fanns. De flesta som har reagerat tar också 
frågan på allvar och jobbar med den, enligt 
honom. Samtidigt ser han få lösningar på 
de återkommande minusresultaten.

– Om vårdcentralerna på många håll 
går med underskott måste detta rättas till. 
 Något är fel vad gäller ersättningen, upp

draget eller driften, säger Håkan Tenelius.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN gick förra 
hösten ut med kravet att deras 105 vårdcen
traler i Närhälsan hade 50 miljoner kronor 
i avkastningskrav i år. Annars skulle de 
avvecklas. Men i år fick regionledningen 
backa angående beslutet.

– Tidskorridoren var förödande snäv. 
Men idag är det bara elva vårdcentraler som 
visar negativa siffror, vilket kan jämföras 
med ett 40tal under 2014, säger AnnSofie 
Alm, ordförande i primärvårdsstyrelsen 
(M) som ser att arbetet gett effekt:

– Vi kommer att hamna på ett plus
resultat på sju miljoner kronor efter att ha 
arbetat stenhårt tillsammans: förvaltning, 
politiker och personal, menar AnnSofie 

Alm, som ser hur detta till
sammans med statsbidrag 
blir 22 miljoner kronor plus. 

Vad beror era förluster i 
primärvården på egentligen?

– Att enstaka enheter 
går minus beror på att de 
bär sin egen ekonomi vad 
gäller ombyggnationer, 
kompetenshöjningar, 
hyrläkare eller annat. Även 
om antalet vårdgivare blev 
fler efter vårdvalet, blev inte 
de listade patienterna fler. 
Inte heller antalet läkare. 
Hyrläkare är dyrt. Till våra 
105 vårdcentraler saknar vi 
80 läkare för att vara fullbemannade. ●
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… nackdelar 
med vinsttak
• Dränerar vård-
företagens personal 
och kompetens.

• Kan missgynna 
mång fald bland 
 vård givare.

• Riskerar att ge 
mer fokus på vinst, 
 mindre på kvalitet.

Ann-Sofie Alm.

Håkan Tenelius.
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Demokrati

Richard Öhrvall, statsvetare vid Linköpings universi
tet, tycker att debatten om opinionsundersökning
arnas brister efter Brexit är överdriven och lite miss

visande. Problemen handlade snarare om hur resultaten 
tolkades än om själva undersökningarna.

En vecka före folkomröstningen i Storbritannien visade 
undersökningar på 52 procent för att stanna i 
EU och 48 procent för ett utträde. Men bara en 
vecka tidigare var ställningen den omvända.

– Det vore rimligare att debattera hur 
experter och journalister tolkar resultaten. 
Tolkningarna måste göras med försiktighet, 
säger Richard Öhrvall.

En politisk fråga som varit aktuell i Sverige 
i flera år är frågan om vinster i välfärdssek
torn. 

När SOMinstitutet vid Göteborgs uni
versitet presenterade sin återkommande, 
 oberoende undersökning i september 2016 
visade den att en majoritet av svenska folket 
fortfarande (2015) sa nej till vinstutdelning 
inom skatte finansierad vård, skola och om
sorg. Men den visade också att motståndet minskat något. 
57 procent svarade 2015 att det var bra att förbjuda vinster. 
Motsvarande siffra 2014 var 58 procent och 2013 var siffran 
69 procent.

Samtidigt visade SOMinstitutets resultat från 2013 att 
en klar majoritet (70 procent) tyckte att det var viktigt med 

valfrihet inom de tre välfärdsområdena. Slutsatsen som 
drogs var att många vill ha ideella och icke vinstdrivande 
alternativ till kommun och landsting.

– Genom metodtest och genom att arbeta med fyra olika 
frågor kan vi med ett säkert underlag säga att det finns 
en stark opinion för vinstbegränsningar och vinstförbud, 
säger docent Lennart Nilsson på SOMinstitutet.

SOMundersökningarna visar att även bland människor 
som anser att det är mycket viktigt med valfrihet är en klar 
majoritet för ett vinstförbud. Det gäller också för dem som 
nyttjar privata alternativ.

DAVID AHLIN, NORDENCHEF på Ipsos, genomförde 2014 en 
undersökning på uppdrag av Investor som innehöll flera 
frågor om vinster. Ipsos ställde bland annat frågan ”Vad 

anser du är viktigt för att skolan ska utvecklas 
på ett bra sätt i framtiden?” (och motsvarande 
frågor om vård och omsorg).

De vanligaste svaren var högre lärartäthet 
(39 procent) och kompetenta lärare (36). Bara 
två procent angav alternativ som passade 
under rubriken ”mot privatiseringar/färre 
friskolor”.

Svaren var liknande när det gällde vad som 
är viktigt för att utveckla sjukvård och äldre
omsorg. Mer personal låg i topp. Förbud mot 
privata alternativ och vinster var viktigt för tre 
respektive åtta procent av de svarande.

Ipsos undersökning visade också att 56 
procent tyckte att det var mycket eller ganska 
viktigt att det införs vinstförbud. Men även 

att 73 procent tyckte att det var mycket eller ganska viktigt 
att kunna välja vårdcentral, skola och äldreboende från 
 privata företag, kommuner och landsting. Alltså siffror 
som i stort påminner om SOMinstitutets.

Ipsos ställde även vinstförbudet mot valfriheten och 
frågade vad som är viktigast. 57 procent av de svarande 
prioriterade valfriheten. 27 procent tyckte att vinstförbud 
var viktigast. När Ipsos upprepade sin undersökning 2016 
på uppdrag av Svenskt Näringsliv var motsvarande siffror 
63 respektive 25 procent.

– Debatten rymmer många frågor och den som bara 
ställer en fråga får ett trubbigt svar. Ipsos undersökningar 
visade att svenskarna tycker att andra saker än vinstförbud 
är viktigare för att utveckla skola, vård och omsorg, säger 
David Ahlin.

VÅRDFÖRETAGARNA SLÄPPTE, bara några dagar efter SOM 
institutet, en egen färskare undersökning där man låtit 
Novus fråga om svenskarnas inställning till begräns
ningar av möjligheten att dela ut vinster inom vård och 
omsorg.

Resultaten visade att 54 procent av de svarande tyckte 
att förslaget var mycket eller ganska bra. 24 procent tyckte 
att förslaget var mycket eller ganska dåligt. I ett press
meddelande valde Vårdföretagarna att fokusera på Alli

Mera opinion  
än undersökning 

”Debatten 
 rymmer många 
frågor och den 
som bara ställer 
en fråga får ett 
trubbigt svar.” 

David Ahlin 

n Kan man lita på opinionsundersökningar? Under förra 
året aktualiserades frågan bland annat i samband med 
Brexitomröstningen. Kommunal Ekonomi har pratat 
med några experter och tittat närmare på hur undersök-
ningar används i debatten om vinster i välfärden.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG   

4 Vem har genomfört undersök-
ningen och på vems uppdrag?

4 Hur stort är urvalet och hur är 
det gjort? 

4 Hur stor är svarsprocenten/ 
bortfallet? **

4 Hur är frågan/frågorna formule-
rade och vilken metod har använts? 

4 Om det handlar om flera frågor: 
hur stort är det interna bortfallet/
bortfallet för den specifika frågan?

4 Görs det jämförelser över tid? 
Är förändringarna statistiskt säker-
ställda?

4 Tolka resultaten försiktigt! Är 
journalistens och/eller intervju-
personens slutsatser rimliga?

*Novus har sedan september 2015 ställt 
frågan fem gånger och fått ungefär samma 
resultat.
** I dag anses en svarsfrekvens på 50 procent 
vara mycket bra. När SOMinstitutet startades 
1986 var det inte ovanligt med en svarsfrek
vens på 70 procent.

Checklista opinionsundersökningar
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Demokrati

VAD TYCKS? 
Ilmar Reepalu 

presenterar 
utredningen 
om vinster i 

välfärden. En hårt 
politiserad fråga 
där människors 
åsikter är svåra 
att fånga med 

förenklade frågor.

ansens väljare där nu fler var emot en vinstbegränsning 
(42 procent) än för (35). Näringspolitiska chefen Håkan 
Tenelius analys:

– Väljarna börjar inse att valfriheten hotas om företa
gens möjligheter begränsas.

Så hur är det nu  kan vi lita på opinionsundersökning
arna? Ja, om de är gjorda på ett vetenskapligt sätt med ett 
representativt urval.

– Och man måste läsa resultaten med kritiska glas ögon. 
Undersökningar är en del av samhällsdebatten. Därför 

är det viktigt att vara källkritisk, säger David Ahlin.
Han tror att undersökningarna i framtiden kommer 

att kompletteras med data som bygger på våra nätvanor, 
exempelvis Facebook topic data.

Men att den klassiska opinionsundersökningen har en 
framtid är de tre experterna överens om. Inte minst när 
det gäller partisympatier och politiska sakfrågor.

– Att sluta göra mätningar är knappast något alternativ. 
Det skulle leda till fritt spekulerande om vad folk tycker 
och det skulle inte vara bra, säger Richard Öhrvall. ●

Nu kan du få ut rätt 
effekt av den kommunala 
verk samhetsstyrningen. 
Vill du veta hur?

BESLUTSSTÖD SOM DET BORDE VARA

I Hypergene KOMMUN får chefer på olika 
nivåer överblick och kan effektivt arbeta  
med budget, ekonomi, personal, nyckeltal, 
mål och verksamhetsplaner. Hittills har över  
50 kommuner valt oss. Välkommen att läsa 
mer om oss på hypergene.se/kommun.
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Ekonomichefsdagarna 2017

Vilka är de stora ekonomiska utmaningarna för din kommun   under 2017?Enkät

Maria Vaziri, ekonomichef 
i Skövde kommun
– Att intäkterna inte 
 kommer att räcka till 
kostnadsökningarna. Vi 
har haft flera år med goda 
resultat men nu går vi in 
i något annat. Årets bud-
getprocess kommer att 
bli den mest utmanande 
på många år. Vi ser ju att 
skatteintäkterna inte räcker och samtidigt vill 
vi växa och vara en attraktiv stad.

Anette Asklöf, ekonomi-
chef i Finspångs kommun
– Få ihop demografin 
och samtidigt hantera 
 sjunkande statsbidrag. 
Ökning av 85-plussarna 
som vi framför allt ser och 
är bekymrade över, men 
också en ökning i grund-
skolan som vi inte hade 
förutspått. De närmaste 
åren ser ganska bra ut, men sedan blir det 
 problematiskt. Vi har inte byggt ut äldreomsor-
gen på jättelänge.

Oscar Nilsson, 
 ekonomichef i  Östra 
 Göinge kommun
– En av de stora utma-
ningarna blir att hantera 
demografin. Vi har många 
nyanlända och det blir en 
utmaning att se till att de 
också får en möjlighet att 
delta i samhället. Än så 
länge stannar många kvar i kommunen. Vi öka-
de befolkningen med 170 –180 personer under 
förra året och ännu fler året innan. Den branta 
kurvan uppåt är en utmaning i sig. 

n Som om det inte vore nog med 
skakig ekonomi och svårbedömt 
skattunderlag. Den nya redovis-
ningslagen skjuts på framtiden 
och kommer knappast att träda i 
kraft förrän 2019.

TEXTER: TORBJÖRN TENFÄLT   BILD: STEFAN BOHLIN

Annika Wallenskog, chefsekonom på 
SKL, bjöd på en del beska piller när 
hon tecknade sin bild av det ekono

miska läget för kommuner och landsting. 
– Framtidsutsikterna ser lite småskakiga 

ut, konstaterade hon och gjorde avstamp 
utanför Sveriges gränser. 

Före jul tog SKL fram sin senaste skatt
eunderlagsprognos, ett arbete som blivit 
allt svårare på grund av det svårbedömda 
 politiska läget i världen. När Donald Trump 
flyttar in i Vita huset kan det få stora effekter 
för svenska kommuner och landsting om 
han gör verklighet av sina löften under pre
sidentkampanjen. Som ett exportberoende 
land skulle Sverige få det besvärligt om USA 
inför handelshinder.

– Om vår export minskar sjunker skatte
intäkterna. Men ännu mer oroande är vad 
som händer med demokratin när vi får den 
här polariseringen i samhället som Trump är 
med och bidrar till.

ANNIKA WALLENSKOG VAR bekymrad över att 
ekonomin sviktar, samtidigt som det väntar 
en snabb befolkningsökning. Än så länge 
är gruppen 85 år och äldre inte så stor, men 
från år 2020 växer den snabbt och kommer 
att ställa stora krav på kommunernas och 
landstingens ekonomi.

– Skolelever och 85plussarna är de stora 
kostnaderna för samhället. Och de drar ju 
inte heller in några skatteintäkter. 

TOTALT KOMMER SVERIGES befolkning att öka 
med 650 000 personer fram till 2035, något 
som ökar kraven på bostadsbyggandet. För 
inte så länge sedan fick kommunerna hjälp 

med att ta hand om överblivna bostäder. 
Nu närmar sig en stor bostadsbrist och då 
uppmanas alla istället att bygga. 

Även arbetsmarknaden är överhettad, 
med jättehög arbetskraftsbrist i kommuner 
och landsting. Arbetsgivarna vill ha fler 
personer än som står till deras förfogande. 

– Att vi på SKL förhandlar löner och sluter 

Beska piller med socker  på topp

PASS PÅ! 
Skolelever och 
85-plussare 
kostar pengar. 

”Att vi på 
SKL för
handlar 
löner och 
sluter siffer
lösa avtal 
spelar inte 
så stor roll 
när ni ska 
rekrytera.”
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Ekonomichefsdagarna 2017

”Jobben följer  
efter människorna” 

Vilka är de stora ekonomiska utmaningarna för din kommun   under 2017?
Magnus Pettersson, 
 ekonomichef i  Oxelösunds 
kommun
– Att ta hand om alla nyan-
lända och få dem i arbete. 
Vi kan också hjälpa dem 
med utbildning och bostad. 
Vi bygger nya lägenheter, 
framför allt många mindre. 
Genom att bygga ut ett 
boende för 55-plussare 
hoppas vi få igång en flyttkedja. Samarbete 
med länsstyrelsen, arbetsförmedlingen och 
olika utbildningsanordnare kan underlätta. 

Beska piller med socker  på topp

n Hur blir en stad attrak-
tiv? Vinnarkonceptet är 
att både kunna erbjuda en 
bra arbetsmarknad och en 
hel livsstil. Vacker natur är 
däremot en överskattad 
tillgång.

För första gången bor en majoritet 
av jordens befolkning i städer. 
För 200 år sedan bodde tre pro

cent i städer och i början av 1900talet 
var det 14 procent. FN förutspår att 
år 2050 kommer 70 procent av alla 
människor bo i städer.

– Vi har blivit urbana och det är inte 
av en slump, sa Charlotta Mellander, 
professor i nationalekonomi vid Hög
skolan Jönköping.

SVERIGE ÄR REDAN där, hela 85 procent 
av svenskarna bor i dag i städer, som 
en följd av de senaste decenniernas 
flykt från landsbygden.

– Vi har gått från en situation för 
hundra år sedan där människor flytta
de till jobben. Idag följer jobben efter 
människorna och då duger det inte att 
man som näringslivschef i kommu
nen säger att det går lite knackigt för 
vi har så dåligt företagsklimat. 

Charlotta Mellander rådde åhörar
na att istället se till att den egna kom
munen blir en attraktiv plats att leva 
på. Tillgång till jobb och god offentlig 
service räcker inte som konkurrens

medel. För att locka unga personer 
mellan 18 och 35 år måste det finnas 
något meningsfullt och spännande att 
göra på fritiden.

– De platser som förstår att vara en 
god arbetsmarknad i kombination 
med att kunna erbjuda en hel livsstil 
blir vinnare i framtiden. Från det att 
vi föds tills vi dör lägger vi i genom
snitt bara nio procent av våra liv på att 
 jobba och andelen minskar med tiden. 

CHARLOTTA MELLANDERS forskning 
visar att de som har svårast att bli 
en attraktiv plats är kommuner med 
färre än 25 000 invånare, såvida de 
inte ligger nära Stockholm, Göteborg 
eller Malmö.

– Om man inte själv har tillräcklig 
attraktionskraft gäller det att ta rygg 
på närmsta större granne. Upp till 
90 procent av Sveriges befolkning 
pendlar dagligen upp till 45 minuter 
till jobbet. 

När Charlotta Mellander och hen
nes forskarkolleger frågat människor 
vad de tycker är viktigt för att vilja 
flytta till en ort stack ett kriterium ut 
lite  extra – platsen där man vill bo ska 
vara estetiskt tilltalande. Att fresta 
med vacker natur är däremot inte 
särskilt gångbart.

– Det räcker med att sätta sig i bilen 
för att se att det finns vacker natur 
i hela Sverige. Det kan aldrig bli ett 
konkurrensmedel, konstaterade 
 Charlotta Mellander. ●

sifferlösa avtal spelar inte så stor roll när 
ni ska rekrytera. Ni måste ändå bjuda över 
varandra och får ni inte tag i de socialsekre
terare och läkare ni behöver måste ni hyra 
in. Av det skälet räknar vi med en kraftig 
kostnadsökning.

SITUATIONEN PÅ ARBETSMARKNADEN för
svåras av att många av de nyanlända inte 
har de kunskaper om krävs för de jobb som 
kommuner och landsting erbjuder.

Arbetslösheten bland svenskfödda sjun
ker, men bland de utrikes födda är utveck
lingen den motsatta.

– Många nyanlända är antingen väldigt 
högt utbildade eller så har de inte ens 
grundskola.

De har svårast få jobb och vi har en viktig 
uppgift i att hjälpa dem in på arbetsmark
naden. 

Inte heller ser det ut som de nya admi
nistrativa verktyg som kommunalekono
merna behöver kommer att vara på plats i 
tid. Annika Wallenskog kunde berätta att 
redovisningsutredningen inte ligger med i 
propositionslistan under våren. Det innebär 
att den nya redovisningslagen inte kommer 
att träda i kraft 2108 som det var tänkt, utan 
kanske först från 2019. 

– Regeringen verkar inte tycka att vår 
redovisning är så het och prioriterar inte 
frågan. Istället har man fullt upp med 
kommunal lagen och vinster i välfärden.

Men alla besked var inte dystra. Trycket 
av en snabbt växande befolkning fortsätter 
i tjugo år, men kommer att lätta år 2037 och 
därefter landa på samma nivå som idag.

– Där har vi i alla fall något att se fram 
emot. Om ni kan hålla fast i budgeten tills 
2037 blir det säkert bra ändå, sa Annika 
Wallenskog. ●

ATTRAHERA. Bjud på en livsstil, inte vacker natur, manade Charlotta Mellander. 



28 KOMMUNAL EKONOMI  #1  2017  

I det här numrets första artikel presenteras en nyligen fram
lagd avhandling vid Ekonomihögskolan i Lund som handlar 
om den svenska skolans marknader. Avhandlingen som 

författats av StenBertil Olsson synliggör att den svenska skolans 
marknader fungerar relativt bra så när som på vissa misslyck
anden. Ett sådant misslyckande handlar om det existerande 
prissättningssystemet som driver fram överetablering, sämre 
kapacitetsutnyttjande och stigande kostnader (högre skolpeng) 
i de kommunala skolorna som följd. I avhandlingen synliggörs 
även betydelsen av en väl fungerande kollektivtrafik för att den 
svenska skolans marknader ska fungera. 

DEN ANDRA ARTIKELN som presente
ras har författats av Niklas Sandell 
och Peter Svensson som är verksam
ma vid Ekonomihögskolan i Lund. 
Texten som presenteras handlar om 
den kommunala årsredovisningen 
och ansvarets retorik. Forskarna gör 
oss uppmärksamma på att kom
munala årsredovisningen inte bara 
handlar om att presentera finan
siella resultat. Årsredovisningen är 
även viktig som kommunikations
kanal mellan kommunledning och 
medborgare. Kunskap om retoriska 
strategier som kommer till uttryck i 

kommunala årsredovisningar är därför av betydelse – inte minst 
utifrån ett demokratiperspektiv. 

UNDER FOU-NYTT FÅR vi ta del av vad forskaren Viveka Nilsson 
vid Kommunforskning i Västsverige skriver om det nationella 
kommunforskningsprogrammet (Natkom) och den avslutande 
nationella kommunforskningskonferensen som ägde rum i 
Stockholm vid månadsskiftet november – december. Program
met som startade 2010 (Natkom 1) respektive 2014 (Natkom 2), 
har gemensamt drivits av de fyra kommunforskningsinstituten 
i Göteborg, Linköping, Lund och Stockholm. Ett 30tal kommu
ner har medverkat i programmet, deltagit på konferenserna och 
låtit sig beforskas. Totalt har det inom ramen för Natkom hållits 
sju konferenser och publicerats ett 40tal rapporter (se www.
natkom.se). ●

Svenska 
 skol marknader  
och retoriska trick

Aktuellt

KEF
Forskar- 
hörnan

ROBERT JONSSON

Forskarredaktör och 
 biträdande lektor vid 
Centrum för kommun-
strategiska studier, 
Linköpings universitet.

”Ett sådant 
misslyckande 
handar om det 
existerande
prissättnings
systemet.”
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Föreningsmötet 2017 
n FÖRENINGSMÖTET går av stapeln den 24 – 25 
augusti. Platsen är Varberg och det blir Varbergs 
Kusthotell som får ta emot en skara mötes- och 
badsugna ekonomer.

Certifiering och landsting
n FÖRENINGENS ARBETE med certifiering är i full 
gång och planeringen börjar ta form. Certifieringen 
kommer att bli en viktig del i föreningens arbete och 
för att hävda kommunekonomernas yrkesroll.

Även satsningen på att engagera fler landstings-
ekonomer i föreningen fortsätter, bland annat hålls 
ett landstingsseminarium den 30 mars.  

Nya utmärkelser 
n FÖRENINGEN HAR beslutat att inrätta två nya 
utmärkelser. De är Årets kommunalekonomiska 
examensarbete och Årets insats. I nästa nummer av 
tidningen berättar vi mer om utmärkelserna.

HAVSNÄRA. Föreningsmöte ett stenkast från havet. 

Redovisningsgrupp  
på Linkedin!
n NU FINNS en grupp 
för redovisningsfrågor på 
Linkedin. Ola Eriksson håller 
i trådarna och gruppen är till 
för diskussion och informa-
tionsspridning kring allt som 
rör kommunal redovisning. 
En bra kanal för att prata 
redovisning och ta del av 
nyheter på området. 

Ny medarbetare 
n KANSLIET SÖKER ytterligare 
en ny medarbetare. Verksam-
heten växer och föreningen 
söker en utbildningsledare. 
Läs mer på hemsidan!
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Forskare skriver

Med inspiration från ny politisk ideologi och den nya 
förvaltningssynen NPM bröts det offentliga mono
polet genom ett antal reformer vid slutet av 1980 

och början av 1990talet. Dessa reformer innebar en omregle
ring av välfärdstjänsterna genom att skapa förutsättningar 
för marknadsbildningar, kvasimarknader.

Med frihet för eleverna att välja skola och möjlighet 
för privata utförare, fristående skolor, att etablera sig på 
skol området skulle en konkurrenssituation skapas med 
förväntade effekter i form av högre effektivitet genom höjd 
kvalitet och lägre kostnader. Förändringen inom det svenska 
skolsystemet har blivit särskilt märkbar inom gymnasie
utbildningen där valfriheten nått mycket långt. Det är i gym
nasieåldern som eleverna nått en tillräckligt hög ålder för att 
vara mobila över ganska långa avstånd. 

Kvasimarknadsteori är den övergripande referensram 
som testas i avhandlingen på de nu 25 år gamla skolmark
nadsbildningarna. Med stöd i några relevanta teorier skapas 
i studien en analysmodell för att beskriva och analysera 
kvasimarknadens funktion och effekter på den regionala/
lokala gymnasiemarknaden. Modellen består av fyra mark
nadspåverkande faktorer – politisk styrning, produktmix, 
konkurrensfördelar och målkostnader. 

 
I AVHANDLINGENS EMPIRISKA delar studeras marknadsregle
ringen och dess effekter i den svenska gymnasieskolan med 
hjälp av den skapade analysmodellen. Studiens fall är två 
regionala skolmarknader, Malmös regionala skolmarknad 
med Malmö och Ystad som centrumkommuner och Lunds 

regionala skolmarknad med Lund och Eslöv som centrum
kommuner, inom ett kommunalt samverkansområde där 
eleverna fått total frihet att välja skola. Det kommunala 
samverkansavtalet omfattar 37 kommuner med ett Fritt Sök 
i Skåne och västra Blekinge. Till skillnad från det nationella 
Frisöket, som infördes år 2009, innebär detta Fritt Sök att 
alla elever inom samverkansområdet ges status som första
handssökande samt att hemkommunen betalar anordnar
kommunens pris. 

Slutsatser
Kvasimarknadsteori. Det är viktigt att hålla i minnet att de 
svenska skolmarknaderna inte är marknader i konventionell 
mening utan tillhör kvasimarknader med kundvalsmodell. 
Men utifrån de marknadsförutsättningar som Sverige valt 
för skolmarknaderna skiljer de sig på några väsentliga punk
ter från de kvasimarknader som skapats för andra välfärds
tjänstområden. Till skillnad från kvasimarknaderna på de 
andra av samhällets välfärdsområden är skolans kvasimark
nader av typen ”open enrolment system”. Det innebär att det 
på dessa marknader inte förekommer upphandlingar och 
kontrakt utan eleverna kan fritt välja offentlig skola i alla de 
kommuner som ingår i samverkansområdet eller fristående 
skolor i hela riket bland alla dem som Statens Skolinspektion 
beviljat etableringstillstånd. För hemkommunen är det bara 
att betala interkommunal ersättning respektive offentligt 
bidrag, i dagligt tal ”skolpeng”.  Avhandlingen lämnar bidrag 
till aktuell teori dels genom att i ett kvalitets kvantitets
diagram åskådliggöra kvasimarknadens utbuds och efter
frågekurvor och deras möjliga förändringar, dels tillföra 
några tillägg till kvasimarknadsteorins definitioner så att 
den bättre passar in på gymnasiemarknader där eleverna 
har ett helt fritt val av skola. Eftersom priskonkurrens inte 
existerar på kvasimarknader måste prisdimensionen i den 
ekonomiska teorins marknadsdiagram, yaxeln, bytas ut 
mot en kvalitetsdimension. 

Gymnasiemarknadens funktion på kvasimarknaden. Kvasi
marknadsteorin anger fyra kriterier för att marknaden ska 
anses fungera väl. 1. Effektivitet i form av hög kvalitet och 
låga kostnader. 2. Anpassningsförmåga till kundernas be
hov och önskningar. 3. Valfrihet som en nödvändighet för att 
främja konkurrensen och höja effektiviteten. 4. Jämlikhet, 
det vill säga leda till en rättvis fördelning. 

Valfriheten är total inom Fritt sökområdet och kom
munernas och skolornas anpassningsförmåga är hög. Det 
svaga varumärket och/eller kostnadsutvecklingen är sådan 
i många kommuner att det är svårt att i dem uppfylla det 
första kriteriet. Kriterium nummer fyra kan för skolans 
del översättas till likvärdighet för eleverna och lika villkor 
för utförarna. Skolans utförare pekar på ett antal skiljande 
faktorer som gör att det inte råder konkurrens på lika villkor. 
Gymnasiemarknadens prissättningssystem är ett stort pro
blem både för de kommunala och för de fristående skolorna. 
Eftersom två av fyra kriterier är uppfyllda kan skolmarkna
derna kanske anses fungera hyfsat?  

Marknadseffektivitet. I avhandlingen skapas även en mo
dell för hur man med kvantitativa mått kan mäta effektivi
teten hos kommuner och enskilda gymnasieskolor. Det går 
att kora vinnare på marknaden. Lunds kommun och dess 
kommunala gymnasieskolor hamnar klart bäst bland stu
diens fyra centrumkommuner. Men observera att det gäller 
marknadseffektivitet och inte utbildningseffektivitet, vilket 

Fel pris på skolmarknader
n De regionala gymnasiemarknaderna i Lund och 
Malmö fungerar bara delvis, visar en avhandling av 
Sten-Bertil Olsson vid Ekonomihögskolan i Lund. 
 Skolans marknader är kvasimarknader och avhand-
lingen visar dels på stora skillnader mellan  närliggande 
stora kommuner, dels på vissa marknadsmisslyckanden. 
Det prissättningssystem  politikerna valt fungerar inte, 
och kostnadsutvecklingen i de kommunala gymnasie-
skolorna är särskilt bekymmersam.

BUSSNING. För att få en regional 
skolmarknad att fungera krävs inte bara 
ekonomisk styrning. Att kollektivtrafiken 
är ändamålsenlig är viktigt.
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är det mål som de marknadsskapande reformerna och den 
aktuella utbildningsdebatten egentligen åsyftade/åsyftar. 

Reflektioner
Kollektivtrafiken. På gymnasiemarknaden med starka 
regionaliserings och centraliseringstendenser har en om
fattande daglig elevpendling över en eller flera kommun
gränser gjort att kommungränserna tunnats ut eller till 
och med raderats för gymnasisterna. Både regiontrafikens 
och den interna stadstrafikens betydelse för gymnasie
marknadens funktion påtalas tydligt i studien. Om man 
vill ha en väl fungerande gymnasiemarknad måste kollek
tivtrafiken vara ordentligt med på banan. 

Ett räkneexempel. Konkurrenssituationen och kostnads
förhållandena i Malmö och Lund påverkar inte bara kom
munernas skolbudget för gymnasieskolan utan i hög grad 
även skolpengen för de i respektive stad belägna fristående 
gymnasieskolorna och den interkommunala ersättning 
som de andra kommunerna måste betala för sina medbor
gares gymnasieutbildning i Malmö respektive Lund. Ett 
konstruerat och starkt verklighetsförenklat räkneexempel 
jämte en översiktlig målkostnadskalkyl visar att Malmös 
stora ökning i genomsnittskostnaden per elev har med 
nuvarande prissättningssystem resulterat i att de i Malmö 
folkbokförda gymnasisterna är mycket lönsamma för 
de fristående gymnasieskolorna i både Malmö och Lund 
medan de folkbokförda gymnasieeleverna i Lund, med 
gynnsam kostnadsutveckling, är olönsamma för de fristå
ende gymnasieskolorna i Lund och knappt lönsamma för de 
fristående skolorna i Malmö.

Aktuellt prissättningssystem är dysfunktionellt! I avhand
lingens intervjuer påtalas stora brister i det existerande 
prissättningssystemet. Det driver fram överetablering med 
sämre kapacitetsutnyttjande och stigande kostnader i de 
kommunala skolorna som följd. Därmed stiger skolpengen 
per automatik. Med högre skolpeng växer vinstutrymmet 
i de på marknadens logik organisationsoptimerande och 
kostnadsjagande fristående skolorna. Systemet med en av 
konkurrenterna, kommunerna, som prissättare inbjuder 
dessutom till så kallad kreativ bokföring för att reducera 
underlaget för skolpengsberäkningen. Avhandlingen visar 
att prissättningssystemet på gymnasiemarknaderna är 
dysfunktionellt och en viktig orsak till det omdebatterade 
vinstutrymmet, vilket i sig är ett symptom. Prissättnings
systemet behöver ändras!

Marknadsregleringens paradox. En metareflektion över av
handlingens resultat är om en utbildningspolitik med ett 
enda, traditionellt kvalitetsbegrepp, utbildningskvalitet, 
egentligen är förenligt med en marknadsreglering där det 
finns konkurrerande kvalitetsmål?! På en på helt fritt val 
baserad gymnasiemarknad har nämligen eleverna/kun
derna flera kvalitetsmål bland vilka utbildningskvaliteten 
undanträngts eller till och med marginaliserats. ● 

Mer att läsa:
Olsson, SB (2015) Marknadsskapande skolutveckling i skenet av NPM – framväxt 
och effekter av/på gymnasieutbildningens marknadisering. Skriftserie 2015:3, 
KEFU i Skåne, Institutet för ekonomisk forskning vid Lunds universitet.

Olsson, SB (2016) Marknadsreglering och dess effekter på regionala och lokala 
gymnasiemarknaders funktion. Företagsekonomiska Institutionen vid Lunds 
universitet 2016. Akademisk avhandling. Lund Studies in Economics and Mana
gement 135. Den tryckta avhandlingen tillhandahålls av KEFU i Skåne.

A tt leda och styra kommuner handlar till stor del 
om att förhålla sig till ansvarsutkrävande (accoun
tability). Årsredovisningen är en viktig kommu

nikationskanal där detta sker genom retoriska 
strategier av olika slag. I en studie nyli
gen publicerad i KEFU skriftserie 
(Sandell & Svensson 2016a) 
har vi analyserat dessa 
 retoriska strategier genom 
att använda oss av ett be
grepp från sociologin som 
gjordes  populärt redan på 
1960talet av forskarna 
Scott och Lyman 
(1968), nämligen 
redogörelser (på 
engelska: 
accounts). 
Redogörel
ser funge
rar retoriskt 
 genom att överbrygga 
gapet mellan det som 
utlovats (explicit eller 
implicit) och det som 
levereras (eller mer spe
cifikt: den prestation som 
redovisas), i synnerhet vid de 
tillfällen man blir ifrågasatt 
 eller kritiserad. Redogörelser 
är med andra ord språkliga 
responser på ifrågasättan
den eller kritik av beslut, 
beteenden eller prestationer 
som av någon anledning ses som 
problematiska och där ansvar kan 
komma att utkrävas. 

UTGÅNGSPUNKTEN FÖR DENNA studie, som är en del 
av ett pågående större projekt om finansiell kommuni

Retoriska trick  i  årsredovisningar STEN-BERTIL OLSSON

Tidigare skoldirektör i Lunds 

kommun och disputerade 

nyligen vid Ekonomihögskolan 

i Lund. 

Månadens 
forskare

n Kommunernas årsredovisningar presenterar inte 
bara finansiella resultat. De utgör även en viktig 
kommunika tionskanal mellan kommunledningar 
och medborgare vad gäller frågor om etik, identitet 
och  ansvar. Kunskap om de retoriska strategier som 
används i kommunernas årsredovisningar är därför 
grundläggande för den öppna kommunikationen i en 
demokrati, anser artikelförfattarna Niklas Sandell och 
Peter Svensson.

KODA AV. Se upp med 
retoriska trick i bok-

sluten som försvårar 
ansvarsutkrävande.



Forskare skriver

Retoriska trick  i  årsredovisningar 

”Man skulle kunna säga att den poten
tiella syndabocksrollen är inskriven i 

arbetsbeskrivningen för chefer inom såväl privat 
som offentlig sektor.”

kation, är att årsredovisningar – både företags och kommu
ners – inte endast redovisar till synes objektiva finansiella 
resultat utan även är en del av organisationers kommunika
tiva arbete (Sandell & Svensson 2016b). I årsredovisningarna 
förmedlas idéer, visioner, drömmar, mål och idealbilder av 
hur man tycker organisationen ska se ut och, framförallt, 
hur organisationen ska uppfattas av allmänheten. 

I vår studie, en dokumentstudie av de skånska kommu
nernas årsredovisningar för 2013, fann vi flera typer av 
redogörelser som är responser på olika ansvarighetssitua
tioner som har uppstått exempelvis på grund av redovisade 
budgetunderskott eller försämringar i förhållande till 
tidigare år.

En typ av redogörelse som förekom är rättfärdigandet. Ett 

rättfärdigande innebär ett erkännande av ansvar samtidigt 
som de negativa konsekvenserna förnekas eller åtminstone 
tonas ned. Ett exempel är följande rättfärdigande från Sim
rishamns kommun, som en följd av ett redovisat underskott 
(våra understrykningar):

Grundskoleverksamhetens små undervisningsgrupper 
inom vissa skolenheter i byarna i kombination med många 
elever med särskilda behov var kostnadsdrivande framför 
allt i skolområde Syd. Det medförde ett underskott i skol
område Syd på 3,4 mnkr. (Simrishamns kommun, s. 36)

Detta är ett bra exempel på ett finurligt rättfärdigande 
av ett underskott i en kommun. ”Små undervisningsgrup
per” uppfattas i grunden som något positivt och eftersträ
vansvärt. På det viset rättfärdigas de höga kostnaderna 
– och möjligen underskottet. Även det faktum att det under 
året funnits många elever med särskilda behov rättfärdigar 
högre kostnader än vad som budgeterats, eftersom det visar 
på kommunens ansvarstagande. Såväl ”små undervisnings

grupper” som att ge ”elever med särskilda behov” en bra 
skolgång inte bara rättfärdigar, utan även legitimerar att 
kostnaderna överstiger de budgeterade och därmed ett 
finansiellt underskott. 

EN ANNAN VANLIG redogörelse är bortförklaringen. 
En bortförklaring är ett erkännande av ett problem 

 eller misslyckande, men samtidigt ett förnekande 
av ansvar för detta. Följande exempel har häm

tats från Bjuvs kommun:
Kommunens ekonomiska ställning och 

utveckling påverkas av ett stort antal faktorer. 
Vissa kan påverkas av kommunen, men andra 
ligger utanför politikers och tjänstemäns kon

troll. (Bjuvs kommun, s. 27)
Detta är ett bra exempel på en generell bortför

klaring, alltså en bortförklaring där ingen specifik 
syndabock eller omständighet anges utan där man nöjer 

sig med att konstatera att skeendet är (delvis) okontroller
bart (”men andra ligger utanför politikers och tjänstemäns 
kontroll”). Generella bortförklaringar tenderar emellertid 
att väcka minst lika många frågor som de besvarar. Om 
vissa faktorer ”ligger utanför politikers och tjänstemäns 
kontroll”, vem eller vad kontrollerar då dessa? En mer speci
ficerad bortförklaring innebär att man utser en syndabock:

Men den mest genomgripande händelsen under året var 
att socialförvaltningen drabbades av ett mycket betydande 
underskott som slutade på 20,8 miljoner och som ledde till 
att Socialchefen slutade i slutet på året. Ett åtgärdsprogram 
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för att komma tillrätta med underskottet 
i budgeten togs fram i samspel mellan 
socialnämndens presidium och för förvalt
ningen och arbetades in i budgeten för 2014. 
(Klippans kommun, s. 58)

Socialchefens uppsägning beskrivs här 
som en konsekvens av socialförvaltningens 
underskott och detta är ett typiskt fall av 
syndabocksbortförklaring där skulden för 
ett skeende läggs på en enskild person eller 
organisation. Just chefer är tacksamma 
syndabockar eftersom de organisatoriskt är 
de personer som har övergripande ansvar 
för en organisations förehavanden och 
resultat. Man skulle kunna säga att den 
potentiella syndabocksrollen är inskriven i 
arbetsbeskrivningen för chefer inom såväl 
privat som offentlig sektor. 

VARFÖR BEHÖVER VI då kunskap om dessa 
retoriska strategier i kommuners årsredo
visningar? Det finns flera skäl men en viktig 
anledning är demokratisk. Ansvarsutkrä
vande är grundläggande i en representativ 

demokrati. Demokratins legitimitet bygger 
på en möjlighet – inte endast principiellt 
utan en reell möjlighet – att kunna granska 
makthavare och utkräva ansvar. Kunskap 
om de retoriska strategier som används i 
den finansiella kommunikationen med 
medborgarna är då viktig för att kunna när
ma sig det som den tyske filosofen Jürgen 
Habermas benämner kommunikativ ratio
nalitet (Habermas, 1984). För Habermas är 
den öppna dialogen (i vårt fall exempelvis 
mellan makthavare och medborgare) 
utgångspunkten för en välfungerande 
demokrati. Den kommunikativa rationa
liteten bygger på så kallad störningsfri 
kommunikation, det vill säga kommuni
kation som inte störs av maktasymmetri, 
ideologi, särintresse, propaganda etcetera. 
Störningsfri kommunikation bygger på 
analys och diskussion av välgrundade argu
ment. Argumentet står i fokus, inte talarens 
eller skribentens maktposition. Motsatsen 
till störningsfri kommunikation är enligt 
 Habermas den förvrängda kommunikatio

nen, det vill säga kommunikation som gör 
det svårt att kritiskt granska makthavares 
argument. Manipulation av information 
och kommunikationskanaler och propa
ganda leder till förvrängd kommunikation.

DET ÄR I detta sammanhang vi skulle 
vilja placera denna studie av kommuners 
retoriska arbete i sina årsredovisningar. 
Att kunna avkoda och granska kommuners 
retorik i till exempel årsredovisningar utgör 
en viktig medborgerlig kompetens för att 
förbättra kommunikationen mellan kom
munledningar och medborgare. En årsre
dovisning innehåller många komplicerade 
frågeställningar som inte alltid på ett enkelt 
sätt kan tillgängliggöras för alla och envar. 
Men det är en viktig demokratifråga att 
informationsinnehållet i årsredovisningen 
kommer alla medborgare till godo, kanske 
genom att texten aktivt författas på ett sätt 
som gör den möjlig att avkoda åtminstone 
för förtroendevalda revisorer, journalister 
och andra som på olika sätt arbetar i med
borgarnas intresse. ●

Källor:

Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action 
(vol 1). Boston: Beacon Press.

Sandell, N. & Svensson, P. (2016a). Ansvarets retorik: 
Hantering av klander i kommuners årsredovisningar, KEFU 
skriftserie, rapport 2016:3.

Sandell, N. & Svensson, P. (2016b). The Language of Failure: 
The Use of Accounts in Financial reports. International 
Journal of Business Communication, 53 (1), 526.

Scott, M. B. & Lyman, S. M. (1968). Accounts. American 
Sociological Review, 33 (1), 4662. 

n DEN 30 NOV – 1 DEC hölls den avslutande 
konferensen i det Nationella kommunforsk-
ningsprogrammet del 2 (Natkom 2). Pro-
grammet, som startade 2014, har gemensamt 
drivits av de fyra kommunforskningsinstituten 
i Göteborg, Linköping, Lund och Stockholm. 
Ett 30-tal kommuner har medverkat, deltagit 
på konferenserna och låtit sig beforskas. 

Temat i programmet har varit resursan-
passning och verksamhetsutveckling. Natkom 
2 föregicks av Natkom 1 som bedrevs under 
åren 2010 – 2102 och då handlade det om hur 
kommuner hanterar besvärliga situationer. 
Totalt har det inom ramen för Natkom hållits 
sju konferenser och publicerats ett 40-tal 
rapporter (se www.natkom.se). Under den av-
slutande konferensen som hölls i Stockholm 
presenterades tio forskningsprojekt. Under 
konferensens första dag fick deltagarna höra 
om urbaniseringens konsekvenser, problema-
tiken kring att arbeta med social hållbarhet, 

mellankommunala chefers strategier för att 
implementera samverkan samt offentliga 
upphandlingar av HVB-hem. 

Under den andra dagen bjöds på presenta-
tioner om kommunala styrsystem, storstäders 
utmaningar och kommunal bokslutspolitik 
samt också revisionens roll och nytta, kom-
muners utvecklingskapacitet samt centra-
lisering och decentralisering av kommunal 
verksamhet. Det har varit ett spännande och 
givande forskningsprogram för både forskare 
och kommunföreträdare som kunnat mötas 
och diskutera kommunala angelägenheter ur 
såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv. 
Under våren 2017 kommer en slutrapport att 
publiceras som summerar de båda program-
mens resultat.

VIVEKA NILSSON

forskare och filosofie doktor vid  
Kommunforskning i Västsverige

PETER SVENSSON
Lektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Månadens forskare

NIKLAS SANDELL

Lektor i företagsekonomi vid 

Ekonomihögskolan, Lunds 

universitet.

Månadens 
forskare

Lyckad avslutning av Natkom 2 

NYTTIG.
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Engagemang både globalt och lokalt
Vi vill vara en stabil partner med all den kompetens och expertis du  
behöver. Alltid nära dig och alltid engagerad. Men vi är mer än så. 

Vi engagerar oss i samhället och arbetar för en hållbarare värld. Vill du veta 
mer om vad vi gör för samhällsnytta?

Välkommen att kontakta oss eller läs mer på 
nordea.se/kommunerochlandsting

0771-350 360,  NORDEA.SE
Nordea Bank AB (publ)

MT_Invit_Ad_Large_201x297_KommunalEkonomi.indd   1 2016-11-17   17:44



34 KOMMUNAL EKONOMI  #1  2017  

Krönikan

Jag har under det senaste året varit engagerad i två 
större utredningsarbeten. Det ena var på uppdrag av 
Kommuninvest och resulterade i rapporten En bärkraf-
tig kommunstruktur, det andra på uppdrag av Parlamen
tariska landsbygdskommittén med slutbetänkandet 

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, 
hållbar tillväxt och välfärd som resultat.

BÅDA DESSA UPPDRAG har dokumenterat att klyftan mellan 
en växande och en tillbakagående del av landet ständigt 
ökar. Det är min uppfattning att vi nu på allvar måste gripa 
oss an uppgiften att överbrygga de klyftor som har skapats 
mellan olika delar av landet. Särskilt de små  kommunerna 
i de mest glesbefolkade delarna av landet, men också 
kommuner i Bergslagen samt det inre av Götaland brottas 
med de problem som en ständig folkminskning bär med sig. 
Som landsbygdskommittén föreslår måste staten ta ansvar 
för att bredbanden byggs ut, att företagen ges bättre villkor, 
att högskolestudier på distans underlättas och att bostäder 
byggs i de mest utsatta delarna av vårt land. 

Staten behöver med andra ord bedriva en aktiv regional
politik för att skapa optimism och framtidstro i dessa delar 
av landet. Staten måste också använda sin makt över de 
statliga myndigheterna och bolagen för att stärka den stat
liga närvaron i landsbygderna  omlokalisering av statlig 
verksamhet till landsbygderna är nödvändig.

SÄRSKILT SMÅKOMMUNERNA har idag betydande ekono
miska problem och problem med kompetensen. Mycket 
talar för att staten behöver skapa ett särskilt ekono
miskt grundstöd för de mest utsatta kommunerna, för 
att dessa ska klara de nationella kraven om  likvärdig 
 service. Men staten behöver också ta initiativ som 
långsiktigt stärker kommunernas bärkraft. Jag har i 
min rapport till Kommun invest pekat på tre alternativ: 
asymmetrisk uppgiftsfördelning, sammanläggning 
eller samverkan.

JAG ANSER ATT olika lösningar bör användas i olika delar 
av landet. I de extremt glesa kommunerna är förmodligen 
samverkan i kombination med ett utökat statligt ekono
miskt grundstöd en lämplig lösning för att säkerställa 
kompetensen och servicestandarden. 

I lokala arbetsmarknadsregioner med en handfull 
 kommuner kring ett naturligt regioncentrum kan långt
gående samverkan eller sammanläggning vara lösningen 
för att skapa långsiktig bärkraft. I storstadsområdena finns 
ett behov av regional samordning av bostadsbyggande, 
markanvändning och utbyggnad av infrastrukturen, vilket 
kan kräva en starkare regional styrning, men knappast 
ändringar i kommunstrukturen.

Staten har det yttersta ansvaret för att både medborg
are och företag kan ges likvärdiga förutsättningar i hela 
landet. Därför måste staten ta ett övergripande ansvar för 
en sammanhållen landsbygdspolitik och skapandet av 
en kommunstruktur som kan hantera framtidens demo
grafiska och andra utmaningar. Det brådskar med reformer 
inom dessa områden för att inte Sverige ska glida isär ännu 
mer! ●

SÖREN HÄGGROTH
Sören Häggroth är tidigare 
 statssekreterare i finansdeparte-
mentet och generaldirektör i 
 Fortifikationsverket. 

Månadens 
krönikör

”Mycket talar för att staten behöver 
 skapa ett särskilt ekonomiskt grund
stöd för de mest utsatta kommunerna.”

Minska klyftorna mellan stad och land!



Vad betyder hållbarhet för dig? 
För Alfred Berg handlar hållbarhet om att tänka 
långsiktigt i allt vi gör. För de beslut vi tar idag 
avspeglar sig i framtida resultat och avkastning. 
Hållbara investeringar betyder att förstå 
hållbar utveckling ur ett investeringsperspektiv. 
Vi befinner oss i en brytningstid där det i 
tilltagande grad innebär en affärsrisk att passivt 
stå bredvid och hålla fast vid gamla beteenden 
och teknologier, men i gengäld kommer de företag 
som kan bidra med hållbara lösningar gynnas. 

Alfred Bergs moderbolag BNP Paribas Investment 
Partners har ett stort fokus på ansvarsfulla och 
hållbara investeringar. Vi följer en process där våra 
investeringar bedöms utifrån hur de lever upp till 
Global Compacts principer inom miljö, mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor och anti-korruption. 

Genom BNP Paribas IP har vi undertecknat FN:s 
principer för ansvarsfulla investeringar, samt 
klimatinitiativen Montreal Carbon Pledge och 
Portfolio Decarbonization Coalition.
Flera av våra fonder investerar endast i bolag som 
har ett tydligt fokus på hållbarhet och beredskap 
att hantera hållbarhetsrisker i verksamheten.  
Vi tillämpar också gemensamma sektorkriterier för 
verksamheter med särskilda hållbarhetsrisker och 
de företag som bedöms bryta mot dessa principer 
eller kriterier exkluderas ur alla aktivt förvaltade 
portföljer. 

Det visar på vårt aktiva arbete med hållbar 
förvaltning och våra fonders fokus på långsiktighet 
och transparens – hos oss ska det vara enkelt att 
göra ett hållbart investeringsval.
Läs mer om våra fonder på alfredberg.se

Hållbara investeringar för ett långsiktigt värde

Detta är ett marknadsföringsmaterial av Alfred Berg Kapitalförvaltning AB



Posttidning B
Kommunal Ekonomi
Norra Slottsgatan 7 
803 20 Gävle

Ni är Europas bästa  
gröna låntagare! 

Genom våra Gröna lån finansierar vi hållbara investeringar över hela  
Sverige. Hittills har vi godkänt närmare 15 miljarder kronor till 65  
investeringsprojekt. Lånen finansieras genom att Kommuninvest  
emitterar Gröna obligationer. 

Nyligen utsågs Kommuninvest till “Best Green Bond Issuer – Europe 2016” 
av publikationen Capital Finance International. Vi blev också nominerade  
när Euromoney i början av  september utsåg årets bästa emittenter i 
kategorierna ”Public Sector Green Bond Deal of the Year” och ”Most 
Impressive  Government Agency – Green Bond Issuer”.

Dessa utmärkelser går till alla medlemmar och kunder som har tecknat 
Gröna lån hos oss. Utan Gröna lån blir det inga Gröna obligationer och  
inte heller några internationella utmärkelser. Så svenska kommuner och 
landsting/regioner, sträck på er – ni förtjänar uppmärksamheten!

Låntagarna som tecknat Gröna lån hittar du på kommuninvest.se/gronalan

Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Med denna enkla idé deltar 284 kommuner och  
landsting/regioner i ett effektivt och stabilt finanssamarbete. Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare  

och hanterar närmare 50 procent av den kommunala låneskulden.


