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Stratsys resursplaneringsverktyg hjälper rektorer 
att hantera skolans inre organisation – hela vägen 
från budget till bemanning. 

Verktyget kopplar ihop budgetår och verksamhetsår så att 
dessa harmoniserar. Det blir lättare att tydliggöra och optimera 
användandet av befintliga resurser, att effektivt nyttja behörig 
personal och att nå en balanserad budget. Med en förenklad 
resursplanering för den enskilde rektorn kan mer tid läggas på 
det pedagogiska ledarskapet. 

Ta del av verktyget på vårt webinar 
den 8 november klockan 09.00

I 15 år har Stratsys molnbaserade plattform effektiviserat verksamheten i 
små och stora organisationer genom att hjälpa dem att planera, genomföra 
och följa upp på ett effektivt sätt. Idag når Stratsys produkter mer än 100 000 
användare runt om i världen. Läs mer på www.stratsys.se.

Stratsys resursplaneringsverktyg för rektorer 
“Verktyget som passar 
verkligheten, och gör det svåra 
enkelt. En överskådlig 
kommunikationsplattform.”

Malin Vangstad, Rektor, Göteborg Stad

Anmäl dig till webinariet på: www.stratsys.se/webinar 
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Föreningsmötet i Malmö var magiskt och på KOMMEK var vi många som utbytte 
erfarenheter och tog del av seminarier. Det var många intryck och upplevelser 
som inspirerar och hjälper oss att utveckla vårt arbete! 

Både föreningsmötet och KOMMEK är viktiga för att genomföra föreningens 
uppdrag: att genom olika insatser för kompetensutveckling stödja kommu

nalekonomerna i sin yrkesroll. På det sättet är både förening och ekonomer till nytta för 
utvecklingen inom det kommunala området. 

MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN vår vision KEF lyfter kommunalekonomerna tog föreningsmötet 
beslut om verksamhetsplanen till och med 2017. Verksamheten ska inriktas på: 

• Färdigställa program för certifierad kommunalekonom.
• Utveckla dialog kring kompetensutvecklingsbehov.
• Ta fram stödmaterial för kompetensutvecklingsplanering.
• Utöka utbytet med nordiska grannländer.
• Öka medlemsantalet, särskilt inom landstingssektorn.
• Skapa ytterligare mervärden i att vara medlem. 
• Definiera mentorskapserbjudande.
• Öka närvaro på högskolor och universitet. 

I DET HÄR numret av Kommunal Ekonomi kommer flera 
reportage från både föreningsmötet och KOMMEK. Vi har 
också intervjuat Håkan Sörman som efter 12 år slutat som vd för 
SKL. En viktig fråga som Håkan lyfter fram är att regeringen nu 

går förbundet till mötes och ställer sig mer positiv till generella 
statsbidrag. 

Slutligen vill jag gratulera vår förre forskarredaktör Pierre 
Donatella som har doktorerat med avhandlingen Artificiell 
styrning av resultat. Om ekonomi, politik och tjänstemän. På 
forskarsidorna kan ni läsa mer om vilka faktorer som är 
avgörande för om kommuner tenderar att tidigarelägga 
eller senarelägga kostnader och intäkter. 

Nu överlämnar jag till er att läsa tidningen! ●

Tack för fantastiska dagar! 

ANNIKA HELLBERG
ORDFÖRANDE 
KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING
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1 procent ligger RIPS-räntan 
kvar på, efter RIPS-kommit-
téns septembermöte. 

Noterat

”Det ser betydligt 
tuffare ut nu än då 
budgeten spikades 
i juni.”

Lorents Burman, kommunal
råd i Skellefteå, apropå SKL:s 

 reviderade prognoser för skatte
intäkter  kommande år

Bättre hushållning 
och balans
n SKL vill se en snabb utred-
ning och lag förslag om god 
ekonomisk hushållning och 
balanskrav. Bakgrunden är 
den fullfondering av pen-
sionsskulden som sannolikt 
blir ett lagkrav från 2018. 

Fullfondering innebär att de finansiella 
målen behöver höjas, konstaterade 
redan utredaren Gunvor Pautsch. Till 

det kommer stora investeringsbehov och 
demografiska förändringar som innebär att 
de finansiella målen behöver omprövas. 

– Många ekonomichefer oroar sig. De ser 
det politiska problemet med att höja de finan
siella målen upp till de 34 procent eller mer 
som behövs i många kommuner och lands
ting för att klara ekonomin långsiktigt, säger 
SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog.

En mer preciserad lagstiftning skulle ge 
både tjänstemän och politiker stöd för att 
formulera nya riktlinjer och åstadkomma 
tillräckliga överskott.   

– Det blev stor skillnad på kommunsek
torns resultat när lagen om god ekonomisk 
hushållning kom. En lag innebär att ekono
michefer har något att hänga upp behovet 
av nya överskottsmål på. Liksom även 
revisorerna i sin granskning. 

PÅ SKL FUNDERAR man på hur den goda 
hushållningen bäst ska definieras i en ny 
lagstiftning.

– Är det resultatet eller kassaflödet som 
är det viktigaste att följa framöver? En mer 

kassamässig bokföring kanske säger mer 
om sektorns ekonomi med fullfondsmodell, 
för att kunna jämföra med blandmodellen.

Något slags material som stöd för for
mulering av finansiella mål och riktlinjer 
kommer SKL att ta fram, oavsett lagstift
ningsprocessen.

– Helst vill vi att en ny lagstiftning kom
mer samtidigt som fullfonderingen träder i 
kraft. Det är ju bara drygt ett år till dess. ●

TEXT: THOMAS PETTERSSON 

n FÖR ATT förbättra möjligheterna att tidigt 
kunna ge stöd efter behov tänker regeringen 
införa en Läsa, skriva och räkna-garanti från 

2017. Regeringen 
beräknar att 130 
miljoner kronor bör 
tillföras från 2018 
för att kompensera 
skolhuvudmännen 
för ökade utgifter 
med anledning av 
garantin.

130 miljoner för 
 färdighetsgaranti 

Grattis!
Trelleborg har tilldelats 
SKL:s och Vinnovas 
ny instiftade innova-
tionspris för sin digitala 
lösning av ansökningar 
om ekonomiskt bistånd.

165 miljoner kronor 
är Migrationsverket skyldig 

kommunerna i Jämtlands 
län. Och dagarna går. 

n I EN lagrådsremiss 
föreslås att lagen 
om ersättning för 
viss mervärdesskatt 
inom kommunsektorn 
ändras från årsskiftet. 
Rätten till ersättning 
föreslås även omfatta 
fall där en kommunal organisation i egen regi bedriver 
boendeformerna hem för vård eller boende respektive 
stödboende. Lagen föreslås gälla från 1 januari 2017.

LAGSTÖD.  
De finansiella  målen 

behöver  höjas på 
många håll.

Ersättning för 
 HVB-moms
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Aktuellt

n Tuffare tider väntar. Det 
är budskapet i SKL:s höst-
rapport. Ett koppel av åtgär-
der krävs, både på intäkts- 
och utgiftssidan om inte 
skatterna ska höjas. Och den 
finansiella styrningen behö-
ver ses över.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

DET VÄNTAR BISTRA tider för kommun
sektorn. Vi får allt fler kostsamma unga 
och gamla, samtidigt som det reala 
skatteunderlaget inte ökar i samma takt. 
Kommunsektorn får 10 miljarder av 
staten i tillskott de kommande åren.  

– Ökningen av det generella statsbi
draget på tio miljarder är vi tacksamma 
för. Samtidigt motsvarar summan den 
urholkning av bidraget som skett de 
senaste åren, sade SKL:s chefsekonom 
Annika Wallenskog i förbundets webb
sändning.

År 2020 beräknas kostnaderna 

Kärva budskap i höstrapporten
överstiga intäkterna med 47 
miljarder kronor.  Att klara 
kostnadshöjningarna skulle 
innebära krav på skattehöj
ningar med två kronor och tio 
öre per hundralapp.

– Men, vi säger inte att 
skatten kommer att höjas 
så mycket. Det krävs en rad 
åtgärder: jobba på nytt sätt, 
få upp sysselsättningen, 
effektivisera med mera.

Den nyanseringen 
gick inte riktigt hem i 
medievärlden. ”Kommunal 
skattechock hotar” blev rubriken i några 
av våra större dags och kvällstidningar. 

DE GENERELLA STATSBIDRAGEN behöver 
höjas, framhåller SKL. Man ger också ett 
konkret förslag: när nu statens över
skottsmål sänkts från 1 procent till 1/3 
procent kanske pengarna kan få göra 
nytta i kommunsektorn?  

– Staten kommer att gå med överskott. 
Det finns utrymme, om man väljer att 

prio ritera på det sättet, konstaterade 
Annika Wallenskog.  

Ekonomirapporten innehåller många 
intressanta avsnitt, inte minst om 
landstingens ekonomi och hur flyktin
ginvandringen påverkar situationen. 
Även pensionsredovisningen och en 
kommande fullfondering behandlas, där 
SKL konstaterar behovet av att se över reg
lerna kring god ekonomisk hushållning 
och balanskravet.  ● 

KÄRV. Demografin utmanar 
kommunsektorn, konstaterar 
SKL:s chefsekonom Annika 
Wallenskog.
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REFORM FÖR TILLIT
n Regeringen har inrättat en delegation med 
syfte att öka tilliten i den offentliga sektorn. 
Målet är att proffsen i offentlig sektor ska tillåtas 
vara proffs. Ordförande för delegationen blir 
Laura Hartman. De delar av uppdraget som avser 
ersättningsmodeller redovisas senast den 16 juni 
2017. Slutrapport lämnas den 16 juni 2018.

ÖVERUTNYTTJANDE  
OCH FELAKTIGA UTBETALNINGAR
n Regeringen har tillsatt en delegation mot 
överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar 
från välfärdssystemen, ledd av landshövdingen 
Sven-Erik Österberg. Delegationen ska bland 
annat ta fram faktaunderlag om omfattningen av 
felaktiga utbetalningar. Slutrapport: 1 december 
2019, men årliga delrapporter presenteras.

UTREDNING OM BIDRAGSBROTTSLAGEN
n En särskild utredare ska utvärdera tillämp-
ningen av bidragsbrottslagen och de effekter som 
lagen har fått. Utredaren ska ta ställning till om 
reformerna har fått avsedd effekt eller om det 
finns behov att ändra lagstiftningen.  
Redovisas: senast den 31 augusti 2017.

SKL 
n Preliminärt i november publicerar SKL cirkulär 
om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem 
och småhus.
10 NOVEMBER: Bokslutsdag i Malmö.
11 NOVEMBER: Finansnätverk (kommuner)
21 NOVEMBER: Skatteverket presenterar slut-
ligt taxeringsutfall. Bokslutsdag i Göteborg.

23 NOVEMBER: Bokslutsdag i Stockholm.
30 NOVEMBER: Bokslutsdag i Luleå.
1 DECEMBER: Seminarium om utjämningssyste-
met och modellen Skatter & bidrag (kommuner).
PRELIMINÄRT 12 DECEMBER: SKL publicerar 
prisindex OPI och VPI.

KONJUNKTURINSTITUTET 
27 OKTOBER: Konjunkturbarometern.
24 NOVEMBER: Konjunkturbarometern.

RIKSBANKEN 
27 OKTOBER: Nytt beslut om reporäntan. 

SCB  
31 AUGUSTI: Räkenskapssammandrag för 
 kommuner och landsting (definitiva uppgifter).     
1 SEPTEMBER: Kommunernas och landstingens 
finansiella tillgångar och skulder. 2016, Q2. 
29 SEPTEMBER: Kommunalekonomisk utjäm-
ning och utjämning av LSS-kostnader.

RAPPORTER 
FINANSPOLITISKA RÅDET: Flykting-
invandring. Sysselsättning, förvärvsinkomster 
och offentliga finanser. 2016/1.

EXPERTGRUPPEN FÖR STUDIER I OFFENTLIG 
EKONOMI (ESO): Mer än tur i struktur – en 
ESO-rapport om kommunal effektivitet. 2016:6.

IVO: Hyrläkare – vårdgivarens dilemma? Tillsyn 
av personalkontinuitet, vakanser och en ökad 
rörlighet hos hälso- och sjukvårdspersonal inom 
den offentligt drivna primärvården i sju län.

WEBBINARIER
ESO: Att lära av de bästa för högre kommunal 
effektivitet. Surfa in på  eso.expertgrupp.se/
seminarier.

Nyckeltal för Sverige 
•  Arbetslöshet (säsongsrensat och utjämnat): 

7,0 %, augusti 2016
•  Inflationstakt: 1,0 % (juni 2016 jämfört med  

juni 2015) 
•  Konsumentprisindex: KPI 316,38 (Index 

1980 = 100, augusti 2016) 
•  Hushållens genomsnittliga bolåneränta: 1,59 %, 

augusti 2016 
•  BNP, volymförändring: 0,5 % (kvartal 2, 2016 

jämfört med föregående kvartal)
• Folkmängd: 9 920 881  (31 juli 2016) 

KÄLLA: SCB

På nytt
jobb

Vaggeryd. Till ny ekonomichef i Vagge-
ryds kommun har Jörgen Hansson utsetts, 
tidigare verksam bland annat som ekono-
michef Hjo kommun och på SDF Centrum 
i Göteborgs Stad. Han tillträder jobbet 1 
november. 

Mariestad. Jonas Eriksson är ny ekonomi-
chef i Mariestads kommun. Han har tidigare 
jobbat som chef för ekonomienheten och 
med kommunens ekonomi under sju år.  

Uppsala. Ola Hägglund har tillträtt 
posten som ekonomidirektör i Uppsala 
kommun. Han kommer närmast från en 
tjänst som ekonomi- och finanschef i 
 Svenska kyrkan.

Jokkmokk. Annika Almqvist är ny 
 kommunchef i Jokkmokks kommun. Hon 
har tidigare varit ekonomichef i kommunen 
och den senaste tiden varit tillförordnad 
kommunchef.

Härryda. Från årsskiftet blir Peter Lönn 
ny kommundirektör i Härryda kommun. 
Han har varit ekonomidirektör och vice 
stadsdirektör i Göteborg och är samhälls-
byggnadschef i Lerums kommun. 

 Stockholm. Annica Ekstedt är ny eko-
nom på Kommunförbundet i Stockholms 
län. Hon har varit finanschef på Landstinget 
i Uppsala län och även jobbat på finans-
departementet.

4Ekonomens agenda

Peter Lönn.Ola Hägglund.
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Nu kan beslutsfattare få all  
verksamhetsinformation 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.

Redovisning

n Det blir med stor sannolik-
het fullfondering av pensions-
skulden, att döma av remiss-
svaren. Däremot finns det 
andra områden där förslaget 
om ny redovisningslag kan 
komma att ändras. 

TEXT: THOMAS PETTERSSON

När remisstiden gick ut för betän
kandet En ändamålsenlig kommunal 
redovisning (KomRed) kunde tjäns

temännen på finansdepartementet räkna in 
65 remissvar. Av 60 tillfrågade myndigheter 
hade 54 svarat, samt 16 andra myndigheter 
och aktörer tillkommit. 

– Vi presenterar det omfattande materi
alet i flera omgångar för civilminister 
Ardalan Shekarabi under hösten. Därefter 
påbörjas arbetet med en lagrådsremiss, 
berättar Karin Gustafsson som även var 
utredningens huvudsekreterare. 

Frågan om fullfondering av pensioner 
tilldrar sig störst intresse. Tunga remiss
instansen SKL säger ja till fullfondering. 
Samtidigt pekar man på att de ekonomiska 
effekterna gör det nödvändigt att föränd
ringar i diskonteringsränta (RIPSräntan) 
eller livslängdsantaganden ska flyttas från 
resultaträkningen och dras av mot eget 
kapital i balansräkningen. 

AV 29 SVARANDE kommuner säger 25 ja till 
fullfondering, medan 4 säger nej. Smedje
backen, Sollefteå, Örnsköldsvik och Nacka 
är nejsägarna där sistnämnda vill utreda 
fullfonderingens effekter vidare innan 
beslut i frågan.

På region och landstingssidan är det 
något jämnare. Av tio svarande regioner/
landsting är sex för en fullfondering (tre av 
dem tillämpar redan fullfondering) medan 
fyra säger nej tack. Bland nejsägarna hittar 

vi tunga aktörerna Västra Götalandsregio
nen och Stockholms läns landsting.

Motiveringarna är bland annat att 
allmänheten och beslutsfattarna kan 
komma att uppfatta ekonomin som sämre 
eller bättre än vad den verkligen är. Bättre 
(resultateffekten i resultaträkningen) och 
sämre (negativ soliditet i balansräkningen). 
Plus att man måste jobba om de finansiella 
målen, vilket ses som en politisk och peda
gogisk påfrestning.

NÄR DET GÄLLER SKL:s förslag om att RIPS 
och livslängdsantaganden ska bokas mot 
eget kapital finns ett visst stöd bland svaran
de kommuner, starkare bland landstingen.

– Det kan bli väldigt slagigt i resultaträk
ningen, konstaterade SKL:s chefsekonom 
Annika Wallenskog i ett tidigare nummer 
av tidningen.

Här har SKL även fått stöd av Ekonomi
styrningsverket. I sitt remissvar hänvisar 
verket till det pågående harmoniserings
arbetet inom EU av redovisning inom den 
offentliga sektorn (EPSAS). 

”Bland annat har en ny standard för redo
visning av pensioner (IPSAS 39), beslutats i 
juli 2016. Standarden som börjar gälla 2018 
innebär att förändringar till följd av änd
rade försäkringstekniska antaganden ska 
redovisas direkt mot eget kapital.”

ETT SÅ OMFATTANDE betänkande som Kom
Red ger anledning till många synpunkter. 
Några områden där meningarna går isär är 
den nya uppställningen av resultaträkning
en, att finansiella tillgångar ska värderas till 
verkligt värde samt de nya begreppen kom

munalgrupp och kommunalgruppsföretag.
Helsingborg, exempelvis, säger nej till 

nya begrepp med motiveringen att de 
”försvårar för ekonomer utan kunskap i 
den kommunala redovisningen” och ”vid 
rekrytering är en fördel om terminologin är 
så lika (näringslivet) som möjligt.”

Förslaget om ny värderingsmetod får 
blankt nej av helsingborgarna. Ett sådant 
avsteg från den så kallade försiktighets
principen ”är enligt oss att åsidosätta en av 
grundbultarna i god redovisningssed.” 

Nu väntar en lagrådsremiss, förmodligen 
i början av nästa år, och en proposition sent 
under våren 2017.  ● 

Ja till fullfondering 
av pensioner

FULL BURK. Räcker 
pengarna? Nu kommer 
hela pensionsskulden att 
synas i räkenskaperna.
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Fullfondering Ja Nej
Kommuner 25 4

Landsting /regioner 6 4

Anm: Tabellen avser antal svarande remissinstanser.



Redovisning

n En utredning om kommunal 
redovisning borde ha åstadkom-
mit mer på områdena särredo-
visning och efterlevnad, givet 
kommittédirektiven. Det anser 
en rad tunga remissinstanser.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

När det gäller särredovisning och den 
nya lagens efterlevnad anser ett antal 
remissinstanser att betänkandet En 

ändamålsenlig kommunal redovisning kommit 
till korta. Svenskt Näringsliv riktar kritik, 
dels mot att utredningen inte utrett och ger 
förslag på tydliga regler för särredovisning, 
dels att inga näringslivs eller företagar
organisationer stod med på remisslistan. 

UTAN ETT SYSTEM för effektiv och korrekt 
särredovisning är det svårt att visa att 
kommun och landstingsägda verksamheter 
och bolag har priser som subventioneras av 
skattemedel. Liksom motsatsen, att offent
liga verksamheter faktiskt drivs på ett kon
kurrensneutralt sätt, konstaterar Svenskt 
Näringsliv: ”Det blir som att i efterhand 
visa hur mycket som är kaffe och vad som är 
vatten i en kopp svart kaffe.” 

Även Konkurrensverket anser att det är 
”anmärkningsvärt” att utredningen inte 
gett särredovisningen en ordentlig över
syn. Verket konstaterar att man har ett 
stadigt inflöde av anmälningar där privata 
företag anser att kommunal säljverksamhet 
gynnas av skattemedel, och att behovet av 
särredovisning ökat. All konkurrensutsatt 
kommunal säljverksamhet bör särredovisas 
per säljverksamhet, skriver verket, och ger 
förslag på hur redovisningen kan utformas. 

ANGÅENDE REDOVISNINGENS EFTERLEVNAD 

bifogade utredningens sakkunnige Ola 
Eriksson ett särskilt yttrande till betänkan
det. Där konstaterade han att det finns stora 
brister i hur lagar och normer efterlevs, att 

ny lagstiftning inte räcker och att kommu
nal externredovisning inte är en självsty
relsefråga. Frågan bör utredas och därefter 
förslag lämnas för att åstadkomma bättre 
efterlevnad, ansåg han.  

Den ståndpunkten fick stöd av bland and
ra Riksrevisionen och Konkurrensverket. 
Rådet för kommunal redovisning och KFi 
vill utreda frågan vidare och även KEFU ser 
bristerna och skriver träffande: 

”Idag är redovisningsreglerna betydligt 

mer krävande för de medborgare och de or
ganisationer som skall betala in skatt än för 
de organisationer som ska använda dem!”

Förvaltningsrätten i Jönköping går direkt 
på frågan om sanktionsavgifter: ”Enligt 
förvaltningsrättens mening bör det under
sökas … i vilken utsträckning exempelvis 
administrativa sanktioner som t.ex. avgifter 
kan påföras vid allvarliga avvikelser från 
lagen.” ●

Saknas: särredovisning 
och skärpt efterlevnad

BÖTER. Förvaltningsrätten i 
Jönköping anser att det bör 
utredas om redovisningens 
efterlevnad behöver stödjas 
av sanktionsavgifter.  
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n I förra numret kritiserade 
 Anders Haglund och Per Åke 
Brunström förslaget till ny 
 kommunal redovisningslag.  
Nu får de svar på tal av en trio 
sak kunniga som bemöter kriti-
ken med skärpa. 

I förra numret av Kommunal Ekonomi 
framför Brunström och Haglund kritik 
mot förslaget till en ny kommunal 

redovisningslag. Kritiken rör framförallt (i) 
att mängden regler ökar, (ii) att utredning
en inte föreslår specifika åtgärder för att 
minska avvikelserna från lag och norme
ring samt (iii) att förslaget inte tillräckligt 
beaktar syftet med årsredovisningen mot 
bakgrund av kommunal särart och årsredo
visningens roll som underlag för fullmäkti
ge vid dess ansvarsprövning.

UPPRÖRDHETEN ÖVER ATT mängden regler 
ökar är därför svår att förstå. Anledningen 
till ökningen har, som vi uppfattar det, tre 
förklaringar; införlivande av normering i 
lagtext, anpassning till rådande praxis samt 
samordning och harmonisering med försla
get till ny årsredovisningslag (SOU 2015:8). 
Att normering införlivas i lagtexten torde i 
praktiken inte medföra någon ökad arbets
börda för den redovisningsskyldige – redan 
idag är man skyldig att följa god redovis
ningssed. Att man tagit hänsyn till rådande 
praxis, exempelvis genom att föreslå att 
drifts och investeringsredovisningen redo
visas som separata rapporter skilda från för
valtningsberättelsen, torde i praktiken öka 
förutsättningarna för god efterlevnad. Och 
att redovisningsregleringen 
är sektorsneutral, då det med 
hänsyn till så kallad särart inte 
finns skäl till annat, måste 
också anses rimligt. En sådan 
harmonisering underlättar 
bland annat förståelse och 
kompetensförsörjning.

Brunströms och Haglunds 
farhågor om att fler lagreg
ler leder till fler ”lagbrytare” 
är också svår att förstå. 

Undertecknade har, liksom många andra, 
varit ute och kört bil i sommarsverige och 
då noterat att om man följer hastighets
begränsningarna så blir man ideligen 
omkörd. Med Brunströms och Haglunds 
logik är det enkelt att minska antalet trafik
förseelser genom att helt enkelt ta bort 
hastighetsbegränsningarna. 

VI TROR EMELLERTID inte på denna lösning. 
Vår uppfattning är att hastighetsbegräns
ningarna i sig har en dämpande effekt. Att 
sedan risken för upptäckt och sanktioner 
ytterligare dämpar hastigheten märker man 
på vägar där det finns fartkameror, vilket 
leder oss in på den andra punkten där Brun
ström och Haglund är kritiska.

Vi håller dock med om att tydligare lag
reglering inte helt löser problemet. Aktuell 
forskning visar att reglering inte ensamt 
kan förväntas ha avgörande betydelse för 
efterlevnad, det krävs även förändringar av 
det institutionella ramverk som ska stödja 
tillämpning och efterlevnad (Haraldsson & 
Tagesson, 2014; Donatella, 2016). 

Det kommer fortsatt finnas incitament 
för att avvika från regler i syfte att påverka 
bilden av kommunens ekonomi och/eller 
skapa politiskt handlingsutrymme och utan 
en skarp tillsyn av redovisningen kom
mer dessa incitament att även framgent få 
genomslag. 

Vi vill samtidigt klargöra att Brunströms 
och Haglunds beskrivning av allvarliga och 
mindre allvarliga avvikelser är en alltför 
förenklad analys av situationen. Frågan om 
periodiseringar och upplysningar hänger 
enligt våra erfarenheter ofta samman. 
 Gjorda redovisningsmanövrar är svåra att 
upptäcka om det inte finns specifikationer 
och upplysningar. Till följd av de felaktig
heter som förekommer vad gäller periodise

ringar är det nödvändigt 

med kompletterande upplysningar för att 
som extern intressent kunna bedöma kom
muners och landstings resursanvändning.

I en budgetstyrd organisation har budge
teringen också en viktig roll. Det är därför 
olyckligt att budgetering och redo  visning 
ibland lever parallella liv. Medan redo
visningen under de senaste decennierna 
succes sivt utvecklats mot bokföringsmässi
ga grunder förefaller budgeteringen i flera 
fall ännu upprättas enligt principerna i 
KRK56. Om man i den nya kommunallagen 
(SOU 2015:24) anger att budgeten ska upprät
tas på samma grunder som redovisningen så 
kan efterlevnaden förbättras.

DETTA LEDER OSS in på kritiken mot att 
årsredovisningens syfte inte klargörs. Vi 
vill påminna om att Lagen om kommunal 
redovisning inte är den enda lagstiftningen 
inom området. Både i nuvarande kommu
nallag och i förslaget till ny kommunallag 
behandlas redovisningens syfte samt dess 
roll vid fullmäktiges ansvarsprövning av 
styrelsen, vilket enligt vår uppfattning är 
fullt tillräckligt. 

Kopplat till detta kan vi också konsta
tera att medan Brunström och Haglund 
inledningsvis förfasar sig över det ökade 
antalet lagregler för årsredovisningen, som 
sammanfattar helheten, avslutar man para
doxalt nog med att efterfråga ytterligare 
och kompletterande ”(…) bestämmelser om 
redovisning av hur nämnder och styrelsen 
har fullgjort de uppdrag och de mål som 
fullmäktige beslutat om”. 

Hur kommuner och landsting internt 
väljer att styra och följa upp nämndernas 
verksamhet är, till skillnad från den externa 
redovisningen, en given självstyrelsefråga. ●

Referenser: Donatella, P. (2016). Artificiell styrning av 
resultat – Om ekonomi, politik och tjänstemän, Göteborg: 
Bokförlaget BAS. (PhD/doktorsavhanling) 
Haraldsson, M. and Tagesson, T. (2014), “Compromise and 

avoidance: The response to new legislation”, Journal of 
Accounting & Organizational Change, Vol. 
10, No. 3, pp. 288–313.
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Debatt

n Förslaget till ny kommunal redovisningslag möter kri-tik. Fler regler leder inte till bättre redovisning, det sak-nas ett tydligt angivet syfte med årsredovisningen och ansvarsprövningen borde ha fått bättre stöd i lagen, anser Anders Haglund och PerÅke Brunström på PwC: 

F örra numret av tidningen Kommunal Ekonomi innehöll flera artiklar med anledning av förslaget till 
ny kommunal redovisningslag – ingen 
kritisk, vilket förvånar oss! Vi möter nämligen ofta kritiska syn

punkter på Rådet för kommunal redovis
nings (RKR) detaljreglering och krav på 
notupplysningar som nu föreslås flyttas 
in i lagen vars antal bestämmelser ökar 
med 100 procent! Är detta rimligt? Utredarens argument för en ökad 

detaljreglering går ut på att om RKR:s 
rekommendationer upphöjs till lag ökar 
följsamheten – ”det är aldrig god redo
visningssed att avvika från lagtext”. RKR 
har kontinuerligt gjort praxisstudier 
som visat att det finns en utvecklings
potential när det gäller följsamhet mot 
normeringen. Frågan är hur allvarliga 
avvikelserna är och vad de beror på? 

ENLIGT VÅR BEDÖMNING förekommer det 
både allvarliga avvikelser som syftar till 
att ”manipulera” bilden av kommunens 
ekonomi och avvikelser som inte är så 
allvarliga så att de leder till felaktiga be
slut. De först nämnda är ofta sådana som 
påverkar kommunens resultatredovis
ning och de sist nämnda är oftast sådana 
som innebär att det saknas tilläggsupp
lysningar. 

Vidare bedömer vi att de allvarliga 
avvikelserna beror på ett attitydproblem 
(vi kan överpröva lagstiftningen och 
inget händer om vi avviker från denna) 
och att de mindre allvarliga problemen 
oftast beror på okunskap eller bristande 
resurser/tid hos redovisarna. I båda fallen kan också en del i pro

blemet vara revisorer som inte påtalar 
avvikelserna. Vi finner inte att den 

föreslagna lagen råder bot på de allvar
liga avvikelserna då det inte i utredning 
föreslås att några specifika åtgärder 
ska vidtas vid allvarliga avvikelser mot 
lagstiftningen. Möjligen kan lagen få 
effekten att revisorers och redovisares 
uppmärksamhet ökar på de mindre 
väsentliga felen.Vad innebär det om vi går mot ett 

fördubblat antal lagregler? Får vi då fler 
”lagbrytare” än i dag? Risken är uppen
bar. Såväl attitydproblem som kompetens och resursbrist torde kvarstå. 

Var finns motkrafterna mot en ökad 
detaljreglering? Vår utgångspunkt är att 
följsamhet mot befintliga lagregler borde 
prioriteras, snarare än att införa ytterli
gare ett stort antal regler. Konsekvenser
na av lagförslaget bör kritiskt övervägas 
innan det görs gällande! 

DET ANDRA OMRÅDET vi vill ta upp är kan
ske snarare en brist som på sikt kan leda 
till en icke önskvärd utveckling. Vi anser 
att det är av stor vikt att lagstiftaren 
tydligt anger syftet med den kommunala 
årsredovisningen. Det har inte ansetts 
nödvändigt i lagförslaget. I nu gällande 
lag anges att ett syfte är att redovisa 
”verksamhetens utfall”, vilket inte är så 
konstigt med anledning av att kommu
nens primära syfte är att tillhandahålla 
medborgarna verksamhet, samhällservi
ce och myndighetsutövning. Givetvis utgör också den finansiella 

rapporteringen ett viktigt syfte, men 
pengarna är bara medlet för att nå målet 
vilket bör avspegla sig i den komman

de lagen. Det kunde skett genom att 
regelverket för redovisningen av verksamhetsutfallet ”balanserar” med 

regelverket för de finansiella delarna. 
Endast på marginalen föreslås dock en 
kort bestämmelse om att förvaltningsbe
rättelsen ska innehålla en utvärdering av 
målen för god ekonomisk hushållning.

Ytterligare ett viktigt syfte med årsre
dovisningen är att den ska ge fullmäktige 
underlag för sin ansvarsprövning. Här 
finns en kommunal särart som utgår 
ifrån att kommuner, landsting och regio
ner är budgetstyrda samt politiskt styrda 
organisationer. På detta område har 
utredaren lämnat förslag som innebär att 
drift och investeringsredovisning upp
höjs i dignitet till resultat och balansräk
ningen. Regler om budgetredovisningen 
borde dock kompletterats med bestäm
melser om redovisning av hur nämnder 
och styrelsen har fullgjort de uppdrag och 
uppnått de mål fullmäktige beslutat om. 

Förhoppningsvis kommer andra utgångspunkter än de kamerala eller 
redovisningstekniska att beaktas i det 
fortsatta beredningsarbetet. Någon måste 
ta ansvar för helheten, någon som kan se 
skogen trots alla träd! ●

Detaljreglering och  fokus på det kamerala!

PERÅKE BRUNSTRÖMledamot av RKR:s  expertgrupp och part-ner på PwC 

LAGOM. Redovis-ningen blir inte bättre med ännu fler lagar.
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Aktuellt

HÄPP! Magikern 
Malin Nilsson och 
GFOA:s Jeffrey 
 Esser utför ett  
klassiskt reptrick. 



xxxxx
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Tillväxt och tricks 
på föreningsmötet

En magiker trollband gästerna när Kommunal
ekonomernas förening ramade in förenings
mötet med middag och underhållning. Innan 
medlemmarna satte sig till bords kunde de 
konstatera att KEF:s verksamhet expanderat 

under året som gått:
• Fler medlemmar.
• Fler utbildningar. 
• Fler anställda på kansliet.
Under föreningsmötet fick den styrelse som rattat 

expansionen under senaste verksamhetsåret både 
 ansvarsfrihet och påfyllning med ett par nya ledamöter. 
Åsa Hedin Karlsson, ekonomidirektör i Region Östergöt
land, valdes för två år. Roland Almqvist, docent vid Stock
holms universitet och chef för Institutet för Kommunal 
Ekonomi (IKE) valdes för ett år.

DE TVÅ NYVALDA ledamöterna fasades därmed in i styrel
searbetet enligt det överlappande system som föreningen 
tillämpar för att få en lagom takt i omsättning. Förening
ens ordförande Annika Hellberg valdes förra året till ett 
tvåårigt mandat och sitter kvar på sin post, liksom leda
möterna Samuel Lundqvist, Jörg Bassek och Åsa Högberg

Valberedningens ordförande Anders Haglund föreslog 
omval på två år av vice ordförande Charlotte Karbassi, 
samt ledamöterna Dan Johansson, Stefan Tengberg och 
Niklas Anemo. 

Två ledamöter lämnade styrelsen: Kristina Bertov och 
Annika Wallenskog. 

– Nu är det snart dags att skörda resultatet av visioner
na. Det ser jag fram emot att vara med om, sade Kristina 
Bertov och planterade som avskedshälsning att hon gärna 
arbetar vidare med certifieringen i någon form.

Annika Wallenskog hann inte sitta så länge i styrelsen 
och hade gärna fortsatt om inte hennes nya jobb som 
chefekonom på SKL hade satt käppar i hjulet.

– Det är med sorg i hjärtat jag slutar, men jag blir kvar i 
redaktionskommittén, förklarade hon.

Efter alla val följde ett antal utmärkelser. Till årets 
kommunalekonom utsågs inte mindre än fyra personer: 
Anders Norrlid, Maria Price, Gustav Sillfors och Johan 
Gjersvold på Rådet för främjande av kommunala analy
ser (RKA). Tillsammans har de utvecklat kommun och 
landstingsdatabasen Kolada till ett kraftfullt verktyg 
för analyser och jämförelser. Som bevis på föreningens 
uppskattning fick de både diplom och blommor.

– Det här betyder jättemycket för oss! Kolada är inte bara 
en lekstuga för statistiknördar utan också ett oumbärligt 
hjälpmedel för er, adresserade Anders Norrlid i sitt tacktal.

MÅNGÅRIGE STYRELSEMEDLEMMEN Stefan Schoultz för
ärades ett hedersomnämnande för sin långa insats för 
föreningen och kommunalekonomin, inte minst genom 
att skapa intresse och förståelse för vikten av god hushåll
ning. 

– Stefan har förmåga att få individer att komma till 

n Magin visste inga gränser när KEF än en gång samlades i Malmö för 
att fira året som gått. Men föreningsmötet var långt ifrån en illusion 
– man både valde ny styrelse och uppmärksammade en rad förtjänst-
fulla insatser.        TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT   BILD: ANDRÉ DE LOISTED

Föreningsmötet 2016

BÄST! RKA utsågs till Årets Kommunalekonom 2016. Johan Gjersvold, Gustav 
Sillfors, Anders Norrlid och Maria Price fick diplom och blommor. 
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samsyn i frågor som inte alltid är så lätta att enas kring, 
summerade Annika Hellberg hans prestationer.

SEDAN VAR DET dags för det som blivit en tradition i KEF; 
att utse den tidigare ordföranden till hedersmedlem. Nu 
var det Peter Tellbergs tur och hans efterträdare beskrev 
några av hans insatser, bland annat arbetet med att lägga 
fast en vision. Under hans ledning växte föreningen, så
väl antalet medlemmar som antal anställda vid kansliet 
och verksamhetens omfattning.

– Det känns som om visionen lever, noterade Peter 
Tellberg.

Annika Hellberg hade tidigare under stämman 
berättat om föreningens visionsarbete, som präglat det 
gångna verksamhetsåret och kommer att göra det även 
de närmast kommande åren. 

UTVECKLINGEN AV EKONOMERNAS kompetens är ett av 
de tre områden som står i fokus. KEF satsar hårt på att 
 erbjuda kurser och ordna konferenser, men ägnar också 
kraft åt att stödja och stimulera forskning. 

Under senaste året har föreningen lagt ner mycket ar
bete på att ta fram en certifieringsmodell. Ett viktigt mo
tiv är att höja yrkets status och ge det en tydlig identitet.

– Jag tror att vi kan gå iland med modellen nu, sade 
 Annika Hellberg.

Föreningen ägnar också mycket uppmärksamhet åt 
behoven av kompetensutveckling bland både medlem
marna och deras uppdragsgivare. På sikt verkar KEF för 
att alla medlemmar ska ha en kompetensutvecklingsplan 
på sin arbetsplats.

KEF har ambitionen att delta i internationella samman
hang och bygga upp kontakter med liknande organisatio
ner utomlands, inte minst grannländerna i Norden. 

– De här dagarna har vi gäster från USA, men vi vill 
också utöka samarbetet i våra närområden sade Annika 
Hellberg. ● 

NYA STYRELSEN. Från vänster Samuel Lundqvist, Jörg Bassek. Åsa Hedin Karlsson, Dan Johansson, Roland 
Almqvist, Charlotte Karbassi, ordförande Annika Hellberg, Stefan Tengberg och Niklas Anemo. 

Ur KEF:s årsredovisning 2015  
•  Medlemsantalet 31/12 

var 4 271.

•  65 procent av med-
lemmarna är kvinnor.

•  76 procent av medlem-
marna är kommunan-
ställda, 11 procent är 

landstingsanställda. 

•  121 kurser har ar-
rangerats med 3 185 
deltagare.

•  Kansliet utökades med 
tre  tjänster. 

•  Omsättningen var 18,3 

miljoner kronor. 

•  Resultat: 260 000 
kronor  (budgeterat: 
200 000)

•  Eget kapital 6 318 971 
kronor.

”Det känns som om visionen lever."
Peter Tellberg

HEDERS!  
Förre ord-
förande Peter 
Tellberg utsåg 
till heders-
ledamot. 
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Föreningsmötet 2016

n Seminarier är en given del av förenings-
mötet. Finanser, pensioner, klimat och 
hjärnkraft var några av spåren som bildade 
och underhöll åhörarna på Hotel Scandic 
Triangeln i Malmö.

TEXT: THOMAS PETTERSSON/TORBJÖRN TENFÄLT 
BILD: ANDRÉ DE LOISTED

Föreningsmötet inramades av en handfull seminarier. 
Efter lunch startades eftermiddagspasset av Kommun
invests forskningsansvarige Mattias Bokenblom: 

– Ekonomi är att välja! inledde han och citerade national
ekonomen Assar Lindbeck. 

Att tvingas välja beskriver ekonomernas situation bra, där 
de jobbar i spänningsfältet mellan medborgare, resurser och 
politik. Situationen blir inte enklare av ränteutvecklingen:

– Negativa räntor gör något med folks incitament. Världen 
vänds upp och ner, konstaterade han. 

Det är åtminstone billigt att låna, passande eftersom sek
torn har ett stort lånebehov. Förra året ökade låneskulden 
med 50 miljoner till 550 miljarder kronor.  

– En följd blir fokus på hur man bygger sin balansräkning. 
Hur mycket får skulden svälla? Interna skuldtak för kom
munkoncernen blir vanligare, ser vi.  

Idag sker det mesta av sektorns upplåning antingen via 
Kommuninvest eller olika marknadsprogram.

– Bankerna blir allt mer marginella för sektorns upp
låning, Idag står de för mindre än 20 procent.

Kommuninvest spelar gärna en ännu större roll som 
långivare. Bekymret är EU och kommande tuffare regler om 
kapitaltäckning. 

– EU:s nya regler kan vara hämmande för oss, man talar 
om tre procents bruttosoliditet. Det är en mycket viktig 
fråga för oss. 

NÄR CSR-ANSVARIGE Sasja Beslik från Nordea tog över podiet 
var det ord och inga visor. De internationella processerna 

för att rädda miljö och klimat går för sakta, insatserna är 
för lama och de ekonomiska incitamenten att investera 
klimatsmart når inte fram. Och, det är bråttom: 

– Ni kommer snart att få 500 miljoner nya medelklass
kompisar. Och de vill leva på samma konsumtionsnivå som 
ni gör!

Det färska Parisavtalet, då? Nja, ländernas ratificering av 
avtalet har gått trögt. Och, en uppföljning av de 173 största 
nordiska företagen visar att bara 30, eller 18 procent antagit 
klimatmål i linje med Parisavtalet.

– Ska vi kunna se nästa generation i ögonen och säga att 
vi gjorde vad vi kunde? frågade han och spände ögonen i 
publiken.

För kommunsektorn, liksom för andra sektorer, handlar 
det om att använda sitt kapital för att stödja klimatmålen. 

– Ekonomi är att välja, påminde han och knöt an till 
 Mattias Bokenbloms inledning.

DÅ SLÄPPTE ALLVARET lite när hjärnladyn Jenny Åkerman tog 
över. Hon var tidigare ordförande i Mensa  föreningen för 
människor med hög IQ. Hjärnans vindlingar var den röda 
tråden.

– De tankar vi tänker oftast skapar bredast vägar i hjär
nan. De gör att vi blir bra på att generalisera, sade hon.

Jenny Åkerman tog Darwin till hjälp. Hon påminde om att 
han inte sagt att den starkaste överlever utan att det gör den 
som är bäst på att anpassa sig.

– Den viktigaste egenskapen är alltså att vara bra på att 
gilla läget. 

Man går i sina tankar, men så händer något oväntat och 
det behöver inte få ödesdigra konsekvenser. Det är till ex
empel väldigt sällsynt att någon dör av att öppna köksskåpet 
och upptäcka att kaffefiltren är slut. 

Istället väcks ofta kreativiteten vid liv och vi försöker lösa 
problemet med att forma ett filter av hushållspapper, en 
handduk eller tidningspapper. Även en BH kan komma väl 
till pass, konstaterade Jenny Åkerman.

– All kunskap och all utveckling föregås av viss förvir
ring. Sen trillar polletten ner. ●

”Ekonomi är att välja” 

HJÄRNLADY. Förre Mensa-ordföranden 
Jenny Åkerman fick mötesdeltagarna att 
känna sig lite smartare och nöjdare.

REJÄL PENSION? 
Folksam inledde fören-
ingsmötet med att lyfta 
pensionsfrågan. Här har 
Sverige sin ledande posi-
tion och tjänstepensionen 
är räddare i nöden. 
 – På tio årskullar 
1939–1948 sjunker den 
allmänna pensionen från 
61 procent till 49 procent 
av inkomsten. Vi spelar 
numera i B-ligan vad 
 gäller pensionssystemet, 
 konstaterade Håkan 
Svärdman som inte gav 
slaget förlorat utan redo-
visade ett åtgärdsprogram 
i tio punkter.



Xxxxxx

14 KOMMUNAL EKONOMI  #5  2016  

Föreningsmötet 2016

n Clinton eller Trump?
GFOA:s ordförande Marc 

Gonzales avböjer att nämna 
namn, men konstaterar att den 
lokala nivån vill ha en president 
som är kunnig och erfaren.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT   BILD: ANDRÉ DE LOISTED 

Marc Gonzales stod för ett av de 
internationella inslagen under 
föreningsmötet och KOMMEK. 

Som ordförande i Government Finance 
Officers Association of the United States 
and Canada (GFOA), var han specialinbju
den gäst tillsammans med organisationens 
högste chef Jeffrey Esser.

– Jag hörde er minister tala och lärde mig 
en del om relationen mellan nationell och 
lokal nivå i Sverige, säger Marc Gonzales.

INFÖR FRÅGAN VILKEN av de två president
kandidaterna som skulle var bäst ur 
ett kommunalekonomiskt perspektiv 
 uttrycker han sig först ganska försiktigt. 
Efter en stund blir han tydligare.

– Vi tittar på två väldigt olika personlig
heter. En med lång erfarenhet och kunskap 
om hur regeringen arbetar. Jag förmodar 
att en person med mer erfarenhet skulle bli 
den mest effektiva i Vita huset.

Vem som är president och hur makt
fördelningen ser ut i Washington har 
större betydelse för kommunerna och den 

regionala nivån än hur regimen ser ut i del
staterna, framhåller Marc Gonzales. Inte 
minst märker han det i sitt ordinarie arbete 
som ekonomidirektör i Clackamas County, 
strax utanför Portland i delstaten Oregon.

– Stora delar av de pengar som finansierar 
vår verksamhet kommer från den federala 
nivån, inte minst inom hälsa och sjukvård.

SAMBANDET MELLAN NATIONELLT och lokalt 
är viktigt för GFOA. 

– Det vi verkligen vill se är ett ökat tryck 
mot lagstiftarna så de agerar, men vårt 
politiska system gör att vi nu haft en period 
med mycket låsningar och väntande. Jag 

tror inget sätter igång förrän efter valet.
Uppdraget som ordförande i GFOA skö

ter Marc Gonzales framförallt på fritiden 
och tidvis kan han ägna 1520 timmar i 
veckan åt organisationen. Mandatet är på 
tre år. Just nu går mycket tid åt för att hitta 
en ersättare till Jeffrey Esser som snart går 
i pension. 

Marc Gonzales har arbetat med ekono
miska frågor i Clackamas County i 31 år, 
som högst ansvarig sedan 1995.

– Vi har en stark ekonomi med skyhöga 
huspriser. Clackamas County har 400 000 
invånare, men ännu fler träd. Halva ytan är 
täckt av skog, upplyser han. ●

Presidenten viktigare  
än guvernören 

Vad är det bästa med KEF:s föreningsmöte?Enkät

Stefan Schoultz, 
 mångårig styrelse-
ledamot i KEF med 
hedersomnämnande:
– Träffa gamla kollegor! 
Under de tio år jag satt i 
styrelsen hann jag skaffa 
mig en hel del kontakter 
och de är det alltid lika 
roligt att återse.

Magnus Färjhage, 
 kommunchef, Vetlanda:
– Det var lite trubbel med 
ljudet, men annars hade 
jag stor behållning av fö-
redragen, särskilt det om 
pensionerna. Bra att få se 
utvecklingen över tid.

Inger Andersson, PWC, 
Göteborg:
– Jag har sett mig själv på 
video och vet att jag viftar 
med armarna när jag 
pratar. Det var roligt att 
höra Jenny Åkerman prata 
om hur olika vi fungerar i 
olika situationer.

Christina Ohlsson,  
PWC, Göteborg:
– Det bästa med att kom-
ma hit är att det ger så 
många tillfällen att nät-
verka och träffa kollegor. 
Nästa gång hör jag gärna 
ännu fler erfarenheter 
från andra kommuner.

Magnus Af Klint, chef 
för ekonomifunktionen, 
stadsdel Väster i Borås:
– För att hålla sig à jour 
med utvecklingen behö-
ver man fylla på med nya 
intryck. Då är det jättebra 
att komma hit och lämna 
vardagsperspektivet 
 hemma ett par dagar.

UTBYTE. 
GFOA:s Marc 
 Gonzales  besökte 
förenings mötet 
och  KOMMEK. 



Vill du veta mer? Kontakta Visma Enterprise på: 
010-141 15 00 • sales.enterpriseab@visma.com • visma.se/enterprise 

Affärslösningar som 
bygger på processer

Visma Public Affärslösningar är ett ekonomisystem i fyra delar. 
Du bestämmer om du vill använda Redovisning och reskontra, 

Inköp och faktura, Budget och prognos eller Beslutsstöd. Vi 
kan också anpassa lösningen för din organisation.

Se våra affärslösningar på 
visma.se/enterprise/ekonomi
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KOMMEK 
invigdes med 

klang och jubel

TA-RAM!!  
Malmö brandkårs 

orkester stod för en 
pampig invigning av 

 KOMMEK 2016. 
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Solen sken, vinden ven och 
trummorna dundrade när 
KOMMEK 2016 invigdes 
i Malmö Arena. Det var 
stadens eget The Royal 

Fire Brigade Band som välkomnade 
landets kommunalekonomer med 
pompa och ståt. 

– Jamen, så här skulle det vara 
varje dag när man kom till job
bet: välkomnad av en orkester! 
sade komikern och journalisten 
Karin Adelsköld som höll ihop 
 inledningen. 

Hon drog upp tempot genom att 
kolla in var kommuner och landsting höll 
hus. 

– Smålänningar, var är ni? Jaså, längst 
fram! Då är ni pluggisarna i klassen, 
 konstaterade hon glatt.

Inledningsanförandet höll SKL:s ord
förande Lena Micko (S). Hon konstaterade 
att det fanns en röd tråd i årets KOMMEK: 
strategisk styrning.

– Det är väldigt avgörande för framtiden: 
Att hitta de strategiska frågorna och att 
de lyfts upp på rätt nivå. Att vi orkar lyfta 
blicken, när vi sitter med allt det praktiska 
är viktigt. 

KOMMUNAL STYRNING ÄR ju även en statlig 
fråga, konstaterade hon:

– Vår sektor behöver en styrning som 
bygger på tillit, inte på detaljstyrning. En 

styrning som utgår från självstyre och 
finansieringsprincip. Vackra ord, eller hur? 
Betydligt vackrare ord än riktade stats
bidrag, i alla fall!

 Så var det dags för huvudtalaren, civil
minister Ardalan Shekarabi. Han såg ett 
antal utmaningar: pensionsavgångar, 
arbetskraftsbrist, migration, integration … 
för att nu nämna några.

– Den som tror att svaret på offentlig sek
tors utmaningar är förstatligande har fel! Vi 
tror på den decentraliserade välfärdsmodel
len. Och på den kommunala självstyrelsen.

Lösningen var mindre, inte mer styrning. 
För staten gällde det att se helheten, att 
kommunsektorn träffas av en ohanterligt 
stor summa styrsignaler. 

– Statskontoret ska utreda hur omfattande 
den statliga styrningen av kommunerna är 

och effekterna av den.
I stället slog ministern ett slag 

för tilliten och att ”proffsen ska 
tillåtas vara proffs”. 

– Vi har startat en tillitsreform. 
En tillitsfull styrning minskar de 
administrativa bördorna och sti
mulerar innovation och varierande 
arbetssätt, slog han fast.

En annan viktig framtidsfråga 
är regionreformen. Landet dras 
isär och urbaniseringen är stark 
samtidigt som kraven ökar på 
exempelvis sjukvården.

– Vi behöver jämstarka regioner 
om vi ska kunna erbjuda en likvärdig väl
färd i hela landet. För att skapa tillväxt och 
jämlik sjukvård är det nödvändigt. 

STATENS ROLL I sammanhanget ska inte 
glömmas bort. Ministern lovade vända 
centraliseringstrenden: 

– Fler myndigheter ska utlokaliseras och 
fler myndigheter ska behålla sina lokala 
kontor. I juni utlokaliserades ehälsomyn
digheten till Kalmar och mera kommer. 

Ardalan Shekarabi avslutade med att tala 
om vikten av ökad digitalisering och refor
merad upphandling. 

– Regeringen lanserade i juni en nationell 
upphandlingsstrategi. Här finns en enorm 
förändringskraft: vi behöver en ny kultur 
där vi i första hand inte ska undvika att göra 
fel, utan våga göra rätt! ●

n KOMMEK 2016 invigdes till ljudet av dundrande trummor. Och 
 avslutades med tankar om en ny GUD. Styrning var den röda tråden 
och i inledningstalet lovade civilministern att  freda självstyret och   
i stället lita på professionen.    TEXT: THOMAS PETTERSSON   BILD: ANDRÉ DE LOISTED

n Humor på jobbet, det är väl 
mest för att få dagen att gå? 
Nix, humor är underskattat som 
socialt smörjmedel och skapare 
av effektivitet.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

VI BORDE SKRATTA mer på jobbet, inte bara 
för att det är allmänt skoj. Komikern Karin 
Adelsköld stödde sig på forskningsresultat 
som visade på humorns sociala egenskaper. 
Humor på jobbet skapar gemenskap, trygg
het, närhet och distans till det som kan vara 
jobbigt. 

– Det fungerar som en säkerhetsventil. 
Inte så konstigt kanske, att det är vård
personal som skrattar mest på jobbet. 

Och, att skratta tillsammans ökar faktiskt 
produktiviteten.

– Från chefen kan man få höra ”Stå inte 
där och tramsa!” Tvärtom, säger jag: Stå där 
och tramsa!”

Har man problem med att få upp humöret, 
kan man avsätta en gemensam tid.  

– Kör roliga timmen en gång i veckan. Sätt 
av en kvart, turas om att hålla i det. Det kan 
vara allt från roliga Youtubeklipp till någon 
kul gemensam grej. ● 

Skratta dig effektiv!

Karins säkraste humortips!
"Bjud på dig själv! Berätta om roliga saker du 
råkar ut för, eller när du misslyckats eller gjort 
bort dig ordentligt." 

ROLIGT. Humor 
på jobbet är 
underskattat, 
enligt Karin 
Adelsköld.

TILLIT. Ardalan 
 Shekarabi lovade 
hålla tassarna borta 
från självstyret. 



n Claes Schmidt, alias Sara Lund, 
manade publiken att ta makten 
över sitt eget liv. Själv gjorde hen 
det för 13 år sedan och sedan 
dess har inget varit Sig likt. Dess-
bättre. 

– KAN NI gissa vilken minoritet jag tillhör? 
Jag är skåning … sade Sara Lund, svepte lite 
med kjolen och drog ned den första rungande 
skrattsalvan i Arenan. 

Så började en timme, där våra föreställ

ningar om kön, normer och vilka vi är utma
nades. Vi har ju faktiskt alla en hel uppsätt
ning roller som vi växlar mellan, beroende på 
situation. 

– Det är lätt att vi lägger över ansvaret på 
minoriteterna. De har inte kommit ut! Men, 
har vi välkomnat dem in? 

VI BEHÖVER ETT samhälle som välkomnar 
ALLA, slog Sara Lund fast: 

– INGEN är den andre lik, det är det enda vi 
vet. Vi är 7,2 miljarder människor, ingen är 
den andre lik. Mångfald innebär den enskil
des rätt att vara sig själv. 

Livet är som en teaterföreställning, där 
”man” är normen. 

– Ofta har jag stått framför spegeln och 
ställt frågan: ”Kan MAN se ut så här?” Frågan 
ska vara: ”Kan JAG se ut så här.” Det handlar 
om att ta makten över sitt eget liv, att gå från 
MAN till  MÄNNISKA. 

Dagens Sara Lund är före detta marknads
chefen Claes Schmidt som blev ”programme
rad” under uppväxten på 50 och 60talet av 
föräldrar, skola, media med flera. Och som 
kom ut som transvestit 2003.

– Ser Sverige idag ut som det gjorde på 
1950talet? Näää… Kan man säga att jag är 

Krav och kris ger bättre effekt 

Claes gick från att vara man till  människa

KOMMEK 2016

n Vi har gott om kunskap och 
goda exempel: varför är det då så 
svårt att styra verksamheterna 
mot bättre kvalitet och effekti-
vitet? En kunnig trio pekade åt 
olika håll, men enades om att 
mer resurser inte var lösningen.

TEXT: THOMAS PETTERSSON 

Det saknas varken kunskap eller resur
ser inom kommunsektorn, ändå har 
vi svårt att öka kvalitet och effektivi

tet. Inom sjukvården dras man exempelvis 
med höga nivåer av vårdskador, inledde semi
nariets moderator Mats Bojestig, hälso och 
sjukvårdsdirektör i Region Jönköping:  

– Gör man rätt från början, sparas resurser. 
Det är som att misslyckas med en elev tidigt i 
skolan – man får lägga ner jättemycket resur
ser uppströms.

ANDERS EKHOLM, statistiker och vice vd på 
Framtidsstudier, fick frågan hur kommun
sektorn ser ut om 10 år: 

– Sannolikt är problemen samma som idag. 
För lite resurser, det har man alltid haft. Eller, 
tyckt sig ha. Inom skolan har andelen elever 
som går ut grundskolan med ofullständiga 
betyg legat på ungefär 10 procent under 40 
år. Samma med andelen sjukhusinfektioner, 
liksom vårdköerna.

Vilket tyder på att styrsystemen är dåliga 
på att styra, konstaterade panelen. 

– Vi ökar produktiviteten när vi verkligen 
måste, sade SKL:s biträdande chefsekonom 
Annika Wallenskog och hänvisade till det 

bistra 1990talet med sina skattestopp. 
– Ja, enda gången vi observerar produktivi

tetsförändringar är när budgetar dragits ner. 
Säkraste sättet att minska produktiviteten, 
det är att öka budgeten, instämde Anders 
Ekholm och ekonomerna skrockade förtjust. 

– Nja, vi glömmer bort att det faktiskt 
sker stora förändringar snabbt inom vissa 
diagnoser. Der rör både kliniska resultat och 
ekonomin, kontrade Annika Wallenskog.

PANELEN VAR ENADE om att ökade resurser inte 
var en kungsväg till bättre resultat. 

Varför får vi då ingen riktig förändring 
med de metoder vi har? 

– Inom Region Skåne har vi verksamhe
ter som är världsledande inom sin diagnos, 
samtidigt har vi verksamhet inom samma 
diagnos som är sämst i Sverige! Man undrar 

ju: varför är det så svårt att lära av dem som 
är bäst? sade Ingrid Bengtsson Rijavec, hälso 
och sjukvårdsdirektör i Region Skåne och 
fortsatte: 

– Vi är urdåliga på att agera på det vi ser! 
Det är en flathet, att vi inte ställer krav på 
verksamheterna. Sedan kanske vi inte ska 
tala om HUR man ska göra. 

KUNSKAPSSTYRDA? Modera-
torn Mats Bojestig med panelen 
Ingrid Bengtsson Rijavec, Annika 
Wallenskog och Anders Ekholm. 

Anders Ekholm:  
– Satsa på digitaliseringen. De regelverk som 
lägger hinder i vägen för utvecklingen måste 
och kommer att förändras. Det laggar 10–15 år.

Annika Wallenskog: 
– Att pengarna tar slut. Då måste vi göra de 
förändringar vi ser är nödvändiga idag. Annars 

En sista fråga: Hur ska vi få snabba effektiviseringar?
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KOMMEK 2016

n När nyckeltalen väller fram 
över ekonomikontoret gäller 
det att vara på sin vakt. 

– Man måste bestämma sig 
för vilka siffror som är viktiga, 
säger Bino Catasús, professor i 
redovisning och revision.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

SIFFRORNAS MAGISKA MAGI kan både hjälpa 
och stjälpa. Bino Catasús, professor i 
redovisning och revision vid Stockholms 
universitet, varnade för en okritisk syn på 
vad som mäts och lyfts fram.

– Ta siffrorna allvarligt men inte bok
stavligt. De är en förenkling av verklighe
ten och det är därför har vi dem i kommu
ner och landsting. Vi har siffrorna för att 
styra – de hjälper oss att få överblick och 
se saker på andra sätt.

UNDER SIN FÖRELÄSNING underströk Bino 
Catasús att man både behöver bestämma 

sig för vilka siffror 
som är viktiga och 
vad som är bra. 
Handlar diskussio
nen om personalom
sättning måste det 
finnas en uppfatt
ning om vilken nivå 
som är bra för den 
egna organisationen.

 

– Har man inte bestämt det går det inte att 
styra. 

För att siffror ska vara användbara 
måste de beskriva något som människor 
intresserar sig för. Bino Catasús tog jäm
ställdhet som exempel. 

– Om det är något organisationen vill 
bli bättre på kommer siffrorna hjälpa till. 
Men om cheferna inte är intresserad av 
jämställdhet är det slöseri med pengar att 
mäta jämställdhet. På samma sätt har en 
våg betydelse om man bestämt sig för att 
gå ner i vikt, men inte annars.

FÖR EKONOMER ÄR det viktigt att vara klar 
över vilken ekonomisk information som 
är relevant, men också hur den kommuni
ceras. Politiker och chefer har sällan den 
bakgrund och kompetens som behövs för 
att tolka alla data.

– Tänk på att mottagarens kapacitet 
att läsa ekonomi ofta är mycket lägre än 
vi tror. Hur mycket information orkar vi 
egentligen med? 

Idag ställer även allmänheten höga 
krav på insyn i till exempel en kommuns 
ekonomi. Och siffrorna är inte längre en 
angelägenhet bara för kommunledning
en, även personal ute i verksamheterna 
vill ha insyn. 

– Men det betyder inte att alla siffror 
ska skickas ut utan tankar om hur de bör 
presenteras. Transparens handlar inte om 
att visa allt, utan om att sluta gömma det 
som är dåligt, sa Bino Catasús. ●

Seminariets presentation finns på www.kommek.se,  
seminarium 54

Krav och kris ger bättre effekt 

Claes gick från att vara man till  människa

”Ta siffrorna allvarligt  
– inte bokstavligt!"

programmerad för ett samhälle som inte finns 
längre? Ja… 

Det var en normerad värld. Var det också en 
bättre värld? 

– Nej, men den var enklare, konstaterade Sara 
Lund.

Efter en några snabba frågor enades publiken 
och Sara om att ”normen” för en typisk svensk är 
en vit, hetero, medelålders man, utan funktions
hinder – vilket visade sig vara ungefär 4 procent 
av befolkningen.

– Glöm normen! Den finns inte. Och, kom 
ihåg: den farligaste fördomen är att vi inga 
fördomar har! ●

BEJUBLAD. 
 Sara Lund vinkade adjö till 

några dammiga 1960-talsnormer. 

Inom vården är dock situationen komplex, 
påminde Anders Ekholm. 

– De multisjuka är svåra! När det är riktigt 
komplext finns det ingen given bästa metod. Då 
kan vi inte lära av andra. Det är kanske största be
kymret, att alltid vi söker efter en bästa metod. ●

Seminariets presentation finns på www.kommek.se,  
seminarium 6

kommer förändringsarbetet ta mycket längre tid.

Ingrid Bengtsson Rijavec: 
– Gör rätt från början. En hårdare styrning ger 
bättre kliniska resultat, och därigenom bättre 
ekonomi. Vi ekonomer är för dåliga att ge verk-
samheterna konkreta resultat att agera på.

En sista fråga: Hur ska vi få snabba effektiviseringar?

Bino Catasús.
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n Vad är bäst för Esther? Kan du ge ett 
bra svar på den frågan ökar chansen att 
du kan lösa vårdens eviga knäckfråga: 
behovet av samverkan mellan huvud-
männen.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT 

Esther är en symbolisk patient med komplexa 
vårdbehov. Hon är sedan 20 år tillbaka också ett 
nätverk för samarbete mellan kommunerna och 

primär och slutenvården i Region Jönköpings län. Även 
Ydre i Östergötland är med.

– Vi var tidiga med att börja arbeta över gränser. Vi 
jobbar till exempel mycket med gemensam semester
planering för att se till att det hela tiden finns sjuk
sköterskor i både kommunerna och landstinget, berätta
de AnnaLena Krohn, vård och omsorgschef i Vetlanda.

Bättre koll på vilka läkemedel de äldre får är ett annat 
resultat av samarbetet.  Under det gångna året har 
kommunerna tillsammans med regionen och apote
karna i länet utvecklat en både säkrare och effektivare 
hantering av läkemedel, bland annat genom att oftare 
använda läkemedel som är förpackade i en dospåse för 
att tas vid ett och samma tillfälle

Sedan 2014 finns en länsgemensam handlingsplan 
och strukturer som syftar till att skapa en trygg och 
jämlik vård i hela länet.

– Bästa möjliga för Esther ger också en ekonomisk 
vinst för våra organisationer, konstaterade AnnaLena 
Krohn.

ETT ANNAT EXEMPEL på gränsöverskridande samarbete 
är Hälsostaden i Ängelholm. Delar av kommunens om
sorg har flyttat in på sjukhusområdet i Ängelholm. 

– Samarbetet gör att vi kan öka tillgängligheten, 
erbjuda vård och omsorg på rätt nivå och förbätt
ra patient flödet mellan kommun, primärvård och 
sjukhus, sa Sergio Garay, projektledare och chef för 
Hälsostaden Ängelholm.

Av de totalt cirka 600 medarbetarna kommer 500 
från sjukhuset, 65 från primärvården och 35 från den 
kommunala vård och omsorgsverksamheten. Som 
exempel på hur samarbetet fungerar nämnde Sergio 
Garay de mobila akutteamen. De består av läkare, sjuk
sköterska och biståndshandläggare som tillsammans 
gör hembesök, både för att underlätta sjukvården för 
patienterna och att undvika onödiga inskrivningar på 
sjukhuset.

Göran Stiernstedt – läkare, erfaren vårdutredare och 
tidigare direktör inom hälso och sjukvården – påminde 
om att samverkan handlar mycket om kommunikation 
och ledarskap. 

– Vi är uppfostrade att vara gränsdragare. Fokusera 
istället på det gemensamma uppdraget, vädjade han. ●
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”Bästa  
möjliga för 
Esther ger 
också en 
ekonomisk 
vinst för våra 
organisa-
tioner.”

Fokus på Esther ger 
bästa samverkan

SAMVERKARE. 
Under Göran 
Stiern stedts 
ledning gav Sergio 
Garay, Anna-Lena 
Krohn och Nicoline 
Vackerberg exem-
pel på samverkan 
som fungerar.

KOMMEK 2016
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n I alla branscher finns det 
verksamheter som lyckas 
mycket bättre än andra. Och 
som försvinner mot horison-
ten, medan andra står och 
stampar. Hur gör de, egent-
ligen?

TEXT: THOMAS PETTERSSON 

Hur gör vinnande organisationer? 
Det var utgångspunkten för läka
ren, ekonomen och civilingenjören 

Magnus Lords seminarium. Ja, det finns 
förstås patentmetoder som Lean och Sex 
Sigma. Ofta misslyckas de dock.  

– De misslyckas för man la till dem till 
redan existerande system i organisationen, 
förklarade han.

Två saker utmärker vinnarna: man för
bättrar sina flöden, plus att man skapar en 
självlärande organisation. Och, beväpnar 
sig med en rejäl dos tålamod och den nyfik
ne forskarens kultur. 

– När det går åt helsike ska man tänka: 
”Detta var spännande! Oh, så intressant.” 
Inte klandra och jaga syndabockar. Ett 
systemskifte tar dessutom långt tid, räkna 
med ett decennium.

ATT FÖRBÄTTRA flödeseffektivitet exempli
fierades med en sömnapnéutredning där 
ett vårdteam kortat flödet från 35 dagar 
till en timme! Helt enkelt genom att låta 
läkare, sjuksköterska och sekreterare jobba 
ihop som ett team. Teamet analyserade den 
mätdosa en patient lämnar in, samtidigt 
som en undersökning genomfördes.  

– Att förbättra flödeseffektiviteten i en 

verksamhet är inte så svårt. Det svåra är att 
skapa en lärande organisation.

Knixen är att skapa en ”förbättrings
motor”, att skapa en enkel organisation 
som tar hand om de små avvikelserna som 
uppstår i den dagliga verksamheten.

– En viktig del är att ha koll på resultaten 
i realtid. Att kunna se vara man ligger i 
processen. 

Dagliga, korta ”pulsmöten” är en del av 
den självlärande processen.

– Det ska vara stående möten på högst 
10 minuter. Sätter man sig försvinner 10 
minuter till. De större avvikelserna man 
upptäcker läggs över till schemalagda 
förbättringsmöten. 

ETT BRA EXEMPEL är en högstadieskola som 
följer upp hur alla elever ligger till i förhål
lande till målen i alla ämnen. Det görs på 
en whiteboard med röda, gula , gröna och 
blå pluppar för varje ämne. 

– På det här viset kan man snabbt se 
om någon elev, ett ämne eller en klass har 
problem. 

Inte att förglömma: ett systemskifte 
kräver en ny typ av chefer, som ser sig som 
lärare i första hand och som aktiverar alla 
medarbetare.  

– Ge alla medarbetare en möjlighet att nå 
sin potential! Det är framtidens chefer. ●
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”Att förbättra flödes-
effektiviteten i en  
verksamhet  
är inte så svårt.”

Tålamod och nyfikenhet 
skapar vinnare
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CHEFSNIVÅ. Bella 
Goldman höll frukost-
seminarium med Ingrid 
Bengtson-Rijavec. 

n Som hälso- och sjukvårds-
direktör i Region Skåne har 
Ingrid Bengtsson-Rijavec sett 
chefskapets för- och nackdelar. 
Ändå tvekar hon inte på frågan 
om hon skulle kunna tänka sig 
att ha sig själv som chef.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

CHEFSROLLEN VAR I fokus när Ingrid 
BengtssonRijavec satt i heta stolen under 
ett välbesökt frukostseminarium. Innan 
hon utsågs till hälso och sjukvårdsdi
rektör 2013 hade hon hunnit med att både 
vara ekonomidirektör och biträdande 
regiondirektör. Idag basar hon över 25 000 
medarbetare och en budget på 28 miljarder 
kronor.

– Kan du känna rädsla som chef? undra
de moderatorn Bella Goldman

Ingrid BengtssonRijavec nickade:
– Klart man har rädslor för att inte kunna 

leverera eller skapa goda förutsättningar. 

MEN RÄDSLOR KAN användas som styrka, 
framhöll intervjupersonen och gissade att 
alla som gör karriär ibland tänker att man 
själv inte räcker till.

– Jag är inte orolig för att tala om att jag 
kan känna en oro, eller fråga hur man ska 
lösa problem. Man måste lufta sin rädsla, 
omfamna den.

BÄSTA CHEFEN ÄR den som bekräftar sina 
medarbetare, ger utrymme och litar på att 
man klarar av uppgiften. 

Skulle du vilja ha dig själv som chef?
– Ja, faktiskt. Ibland kan jag ha lite för 

mycket kontrollbehov, men annars upp
skattar jag flera av mina ledaregenskaper, 
sade Ingrid BengtssonRijavec. ●

Tung direktör     
  i heta stolen

INGEN STRESS. Det tar tid om man vill skapa en lärande och effektiv organisation, framhöll 
Magnus Lord. 
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n Allt hamnade under luppen 
när Southwarks kommun i cen-
trala London skar ner budgeten 
med 30 procent.

– Hos oss fanns inga heliga kor, 
säger ekonomidirektören Dun-
can Whitfield.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

Från 2010 har kommunerna i England 
tvingats minska sina kostnader med 
cirka 30 procent. Ytterligare ned

skärningar väntar innan den lokala nivån 
hunnit anpassa sig till de stramare tyglarna 
som regeringsskiftet för sex år sedan förde 
med sig.

För London Borough of Southwark, med 
knappt 300 000 invånare, har stålbadet 
inneburit besparingar på totalt cirka 183 
miljoner pund.

– Knappt en tredjedel har vi klarat genom 
att banta personalstyrkan. Idag har antalet 
anställda minskat med nästan 800 perso
ner, säger Duncan Whitfield, ekonomidi
rektör i Southwark, som är en av 32 London 
boroughs, de större administrativa områden 
som bildar Storlondon.

TILLSAMMANS MED Fiona Colley, en ledande 
labourpolitiker i kommunstyrelsen, beskrev 
han hur Southwark hanterar den kris som 
uppstod när de konservativa tog över mak
ten i Storbritannien 2010. Premiärministern 
David Cameron och hans finansminister 
George Osborne drev då igenom ett åtstram

ningspaket som drabbade den kommunala 
nivån mycket hårt. 

– Vi bestämde oss för att ha en komplett 
öppen bok och titta på allt. Det fanns inga 
områden vi inte skärskådade på för att se om 
det gick att spara. Inga heliga kor.

Duncan Whitfield konstaterar att kom
munerna har tagit en större smäll än andra 
delar av offentliga sektorn. Sjukvården har 
till exempel inte behövt skära ner i samma 
utsträckning.

I kommunvalet 2010 tog labour över 
makten i Southwark efter en period med 
oklar majoritet. För Fiona Colley och hennes 
partikamrater innebar den nya nationella 
politiken att alla löften de gått till val på – 
till exempel fri skolmat till alla barn – blev 
mycket svårare och i många fall omöjlig att 
genomföra.   

– För oss var det nödvändigt att ändå 
upprätthålla service till de mest utsatta. 

Kostnaden för att leverera våra löften var 
att vi tvingades vara mer villiga att ta betalt 
för andra mindre angelägna tjänster, säger 
Fiona Colley.

UNDER HELA PROCESSEN har politiker och 
chefstjänstemän jobbat nära varandra för 
att lättare hitta lämpliga områden att kapa 
kostnaderna inom. På Duncan Whitfields 
inrådan arbetar politikerna numera med en 
treårsbudget för att få bättre överblick och 
planering på lång sikt. 

Nedskärningarna har tärt hårt på kom
munen och invånarna, men har ändå haft 
några positiva effekter.

– Vi arbetar effektivare idag och har blivit 
bättre på att använda våra resurser, säger 
Duncan Whitfield.  ●
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Drastiskt budgethugg 
med 30 procent

Vad är det fina med KOMMEK?Enkät

Staffan Skoglund, förtro-
endevald revisor, Vansbro:
– Jag har lyssnat på flera 
inspirerande föreläsningar. 
Mest lockande semi-
narierubrik var den om 
schimpansen som vet lika 
mycket om global utveck-
ling som en kommunal-
ekonom.

Malin Ung, verksamhets-
controller, socialförvalt-
ningen, Varberg:
– Jag träffar många 
kollegor och passar på att 
utbyta erfarenheter och 
tankar. Till exempel om hur 
vi använder professionella 
kunskaper och om hur 
ledarskapet bör se ut.

Marika Lönn Andersson, 
ekonomiassistent, Mjölby:
– Bra blandning. När man 
lärt sig något nytt tänker 
man till lite extra. När vi 
kommer hem till Mjölby 
igen sätter vi oss ner en 
stund och berättar för 
varandra vad vi lärt oss. 

Per-Ola Forss, ekonom, 
fastighetskontoret, 
Stockholm:
– Ta bort montrarna och 
ge mer plats och tid för 
avslappnad diskussion. 
Nu blir inte nätverkandet 
av på det sätt det annars 
kunde bli. Man rör sig mer 
i sin egen grupp.

Cecilia Sjögren, kund-
ansvarig, SEB
– För mig är KOMMEK ett 
bra tillfälle att träffa de jag 
inte brukar träffa annars. 
Jag arbetar mot offentliga 
sektorn och hade gärna 
hört ännu fler goda exem-
pel från kommunerna.

Verkstad. Hur funkar vår ledningsgrupp? Det kunde man ta reda på i den här workshopen, 
ett samarbete mellan Contexta och KEF. 
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Nu kan du få ut rätt  
effekt av den kommunala  
verksamhetsstyrningen.  
Vill du veta hur?

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.

BESLUTSSTÖD SOM DET BORDE VARA

KOMMEK 2016

”Skapa jobb som är  kul”
n Äldreomsorg och utbildning 
– två områden där omvärlds-
bevakaren Thomas Fürth ser 
att det finns jobb i framtiden.

– Resten går i princip att 
digitalisera fullt ut.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

Kommunerna är framtidens arbets
givare. Åtminstone om man ska 
tro Thomas Fürths exposé över de 

närmaste decenniernas utveckling på 
arbetsmarknaden. 

– Det är bara att titta på den demogra
fiska utvecklingen. De äldre blir bara fler. 
Idag är varannan 90åring senildement 
och snart lever vi ännu länge. Det är klart 
att äldreomsorgen är ett framtidsyrke.

Från sin utsiktspunkt på företaget 
Kairos Future ser han också ett annat 
yrkesliv och en annan syn på arbete växa 
fram. Något som kommuner och lands
ting måste ta hänsyn till när de behöver 
rekrytera personal.

– För att unga människor ska vilja 
arbeta hos er måste ni skapa jobb som 
de tycker är kul. Det var länge sedan 
unga människor bara var ute för 
att få en lön så de kunde skaffa 
sig tak över huvudet.

THOMAS FÜRTH KONSTATERADE att 
många jobb försvinner för att de 
auto matiseras. Det har redan börjat 
med de enkla jobben och kommer 
fortsätta med mer avancerade. Last
bilschaufförerna kommer inom ett 
par decennier nästan helt ha ersatts av 
förarlösa fordon.

– Men det blir ändå jättesvårt att 
få en robot att mata en åldring. Det 
blir inhumant och därför behövs 
människor i äldrevård och sjukvård.

Den digitala utvecklingen kommer 
ändå att lämna tydliga spår i äldre
omsorgen. Något som dagens betrak
tare kan känna tveksamhet inför, 

men som de yngre generationerna inte 
förfasas över på samma sätt.

– Unga människor har andra värde
ringar och ligger närmare den här ut
vecklingen. De hämmas inte av en äldre 
utveckling som vi i viss mån gör. Vi är fast 
i den tid vi är uppvuxna i. Erfarenhet är 
bra men gör att man inte alltid ser det nya.

Den nya generationen ser på jobbet på 
ett annat sätt än dagens medelålders och 
äldre, var en annan av talarens iaktta
gelser. Många unga söker flexibilitet i 
yrkeslivet. De vill kunna ägna en del av 
arbetsdagen åt att sköta fritiden och fa
miljen och sedan kompensera det genom 
att göra färdigt jobbet hemma när barnen 
har somnat.

– Då blir det tufft för den som erbjuder 
jobb inom sektorer där man inte kan göra 
detta.

För när flexibilitet och friare tider blir 
regel och är det som ger status, blir de an
dra mer fast knutna jobben mycket mer 
utsatta och svårare att rekrytera till.

FÖR PERSONALANSVARIGA i kommuner 
och landsting gäller det att vara tydlig 
med vad man har att erbjuda och sam
tidigt inse att det blir allt vanligare att 
den som överväger att söka ett jobb först 
kollar upp sin blivande arbetsgivare. 

– Många som skulle kunna få jobb hos 
er söker inte ens jobbet för de har hört 
något, sant eller inte, som gör att de ger 
sjutton i att söka. Det läcker som ett såll 
från era verksamheter ut i alla sociala 
medier. Var där och se vad som läcker 
ut. Och är det inte bra, gör något åt det, 
manade Thomas Fürth.  ●

”Det läcker som ett 
såll från era verk-
samheter ut i alla 

sociala medier.”
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Direkt från analys till verkstad

         

Vad gör ni på KOMMEK? Enkät

– Vi vill nå ut med upphand-
lingsfrågor och vår verksam-
het. Det är aktuellt, civilmi-
nistern berättade ju om den 
nya upphandlingsstrategin 
under invigningen, sade Emma 
Breheim på Sveriges Offentliga 
Inköpare. 

– Vi vill förebygga osjyst konkur-
rens. Kommunerna kan samar-
beta med Skatteverket för att 
undvika företag som inte betalar 
skatter och avgifter, sade Anna 
Liljedahl och Bo J Arvidsson. 

– Vår stora tjänst i sektorn är 
de bankkort som bland annat 
ges till asylsökande. Vi vill ut 
och träffa de som jobbar med 
de här frågorna, sade Marina 
Persson på ICA-banken. 

– Vi är här för att berätta om vår verksamhet för 
dem som inte känner till oss. Och för att hålla 
kontakten med våra kunder, sammanfattade 
Gustaf Kastberg, Cristian Lagström och Viveka 
Nilson på Kommunforskning i Västsverige. 

n I Ulricehamns kommun tar 
man uppföljning och analys på 
allvar. Med strukturerad analys 
angriper man problemen – och 
gör verkstad av resultaten.
TEXT: THOMAS PETTERSSON   BILD: ANDRÉ DE LOISTED 

Sedan förra året kör Sektor Välfärd i 
Ulrice hamns kommun analysverk
städer varje tertial. En nyordning som 

kom till på initiativ av socialchef Carita 
Brovall. 

– Vi har varit duktiga på att följa upp. Men, 
när siffrorna varit på plats har vi nöjt oss. 
Det är ju då det börjar, sade utvecklingsstra
teg Peter Danestad.

Lämpligt nog kunde Ulricehamn haka 
på ett SKLprojekt med syftet att ta fram en 
analyshandbok. En lokalt anpassad variant 
av handboken stagar idag upp ulriceham
narnas jobb.

I EN WORKSHOP deltar alla chefer i Sektor 
Välfärd från enhets till sektornivå, samt 
specialiststöd i form av exempelvis ekono
mer, personalare och systemstöd. 

– Vi sitter i fullmäktigesalen, där får alla 
plats. Vi använder fyra timmar vid varje 
tillfälle, berättade Peter Danestad.

Vid tertialuppföljningarnas workshop 
sker arbetet i tre steg: samla in fakta, sök 
orsaker, analysera och åtgärda. Faktainsam
landet ställer sällan till problem. I stället 
kan deltagarna fokusera direkt på resultat, 
jämförelser, trender, målnivåer.

– Det är avvikelserna som är intressanta, 
det är i den analysen det bränner till, sade 

Peter Danestad och fortsatte: 
– Vi upptäckte snabbt att processen måste 

delas upp. De fyra timmarna räcker inte, 
 istället lägger vi en fördjupad analys vid 
behov. 

Ett exempel på ett problem som krävt 
fördjupad analys var hemtjänstens olika 
kostnader. Enligt SKL:s siffror i Kostnad Per 
Brukare (KPB) var kommunens hemtjänst 
bland de dyraste i landet, men enligt Kolada 
låg kostnaden under genomsnittet i riket.

– Vi ville ha en tillförlitlig statistik. Det 
var det vi ville komma fram till, sade utveck
lingsledare Marie Eriksson. 

EN LÄMPLIG GRUPP för djupanalysen sattes 
samman. Sedan vidtog jobbet, utfört enligt 
handbokens manual. Resultatet av hela 
processen kokas ner i en färdig mall, som 
samtidigt fungerar som presentation. När 
jobbet var gjort, konstaterade gruppen: 

• Att det var dålig koppling mellan ekono
mi och verksamhetssystem.

• Att personalen inte rapporterade korrekt.
– Fakta värderas lågt, det är en orsak till 

bristerna. Rapportera är något man bara 
gör, enbart för att sända material till SCB, 
konstaterade ekonom Caroline Ahlberg.

Med analysen följer också förslag till 
åtgärder, vilka förses med en ansvarig och 
prioriteras i en skala 1 till 4. De kopplas till 
aktuella mål/uppdrag i ITstöden.

När det gäller åtgärderna för avvikande 
hemtjänstkostnader var automatkoppling
ar av relevant information i ITstöden och 
information om vikten av korrekt rapporte
ring högst prioriterade. 

Vad tycker då medarbetarna, med drygt ett 
års erfarenhet? 

– Det har varit positivt. Man får en gemen
sam syn på problemen och kan bolla tankar 
på plats. Det är bra att alla sitter samlade, 
slipper ringa runt. Och, man tyckte det var 
kul! avslutade Marie Eriksson och Caroline 
Dahlberg. ●

VERKSTAD. Caroline Ahlberg och Peter 
 Danestad tar siffrorna vidare.  

ANALYS. Marie Eriksson om hemtjänstens olika 
kostnader.

KOMMEK 2016

Seminariets presentation finns på  
www.kommek.se, seminarium 49
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n Det växer fram en ny värld 
där ute. Globalisering, urbani-
sering och digitalisering leder 
oss och det gäller för kommu-
nerna att sätta sig själva på 
kartan om de vill vara med. 

Det föll på tidigare moderate parti
sekreteraren Per Schlingmans lott 
att avrunda årets KOMMEK. Han 

talade om framtiden utifrån Urban Express, 
den bok han skrivit tillsammans med fram
tidsgurun Kjell A Nordström. 

Nuläget i Sverige beskrev han som att 
sitta i en badtunna, varmt och trevligt. God 
ekonomi, bra sysselsättning och hög BNP. 
Men, så fort man kliver ur tunnan sveper 
kyligare vindar av migration, minusränta 
och en svårbedömd global ekonomi.

– Gapet mellan vad vi kan se på kort och 
lång sikt har aldrig varit så stort. Vi måste 
fatta beslut i tider av ökande osäkerhet. 
Det blir mer av trial and error, även för 
kommunsektorn.

Men, hav tröst, vi kommer att ledas av 

GUD. Inte den bibliska, utan en ny som 
stavas Globalisering, Urbanisering och 
Digitalisering

– Det är en GUD som är snäll mot 
människor – vi kommer exempelvis att leva 
mycket längre. Däremot är den nya guden 
hård mot företag som lever kortare tid och 
med färre anställda. 

Globalisering karaktäriseras av att allt 
fler delar samma kunskapsmassa. Därför 
liknar stora städer allt mer varandra, oav
sett plats i världen. Priset på kunskap sjun
ker, däremot ökar kunskap och upplevelser 
som INTE går att kopiera i värde.

URBANISERINGEN INNEBÄR enkelt uttryckt 
att 200 nationalstater ersätts av 600 
megastäder, sinsemellan förbundna i ett 
ekonomiskt blodomlopp. Det ekonomiska 
värdet skapas i städer, ofta av kvinnor, 
aktiva i det tredje rum som består av caféer 
och andra kreativa miljöer. 

Digitaliseringen … ja, cyberspace 
är redan den första världen för många 
människor. Teknologin omvandlar sam
hället i rasande fart med 3 Dskrivare, spel 
och appar som förändrar förutsättningar 

för individer och företag.  
Vad blir då avgörande för kommuner och 

landsting? Några goda råd på vägen fick 
mässbesökarna:

4 Skapa attraktion! För människor och 
företag blir attraktiva platser viktigare än 
någonsin. Ju mindre plats, desto spetsigare 
måste man vara. 

4 Koppla upp er! Skapa förmågan för det 
lokala näringslivet att koppla upp sig mot 
den nya geografin, representerad av de 600 
städerna. 

4 Våga tänka nytt! Ompröva gamla lös
ningar och var innovativ  samtidigt som ni 
klarar av att leverera traditionell välfärd. ●

GUD leder oss mot framtiden

URBAN. Per Schlingman 
avslutade årets mässa. 

Ny mötesplats. Mötestorget blev en 
chans för Emma Åkerblom att träffa andra 
unga ekonomer. 
 – För mig var det spännande att höra hur de 
har det på jobbet, säger hon.  
 Soffgruppen i ena änden av mässlokalen var 
KOMMEK:s svar på önskemål om fler kontakt-
ytor. Någonstans där man under otvungna for-
mer kan sitta ner och prata jobb med kollegor.  

 Själv är 29-åriga Emma Åkerblom nöjd med 
sitt två och ett halvt år långa yrkesliv. När 
hon pluggade på yrkeshögskolan i Uddevalla 
var hon egentligen inriktad på arbete i privata 
 sektorn, men hade sin praktik på Tanums 
kommun och erbjöds sedan jobb där som 
omsorgsekonom. 
 – Jag trivs jättebra, men försöker tänka på 
att inte ta på mig för mycket.
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Nu kan verksamhetsplan,  
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.

Aktuellt

n Håkan Sörman har bytt jobb 
och är numera landshövding i 
Jönköpings län. Nya perspektiv, 
men bekanta frågor.
– Jag känner igen mig  ganska 

väl, säger han.
TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT  BILD: CAMILLA ZILO

Första arbetsdagen ägnades åt tertial
uppföljning. När SKL:s förre vd Håkan 
Sörman tillträdde som landshövding 

i Jönköping den 1 oktober ställdes han 
inför en rad siffror om länets ekonomiska 
tillstånd. 

En bra inkörsport till nya jobbet. Under 
sina tolv år som högste chef för SKL hörde 
utvecklingen av nyckeltal till det han tyckte 
var roligast. Kvaliteten kring den ekono
miska beskrivningen av medlemmarnas 
verksamhet hade hög prioritet. 

– Det innebar en stor förändring i synen på 
hur man ska värdera kommunal verksam

het. Numera diskuterar vi vad vi får för 
pengarna, snarare än hur långt de räcker, 
säger han.

HÅKAN SÖRMAN KONSTATERAR att det stora 
flödet av nyckeltal både fungerar som en 
stimulans och en press på medlemmarna. 
Siffrorna har bidragit till att hyfsa debatten.

– Skyffla in pengar är inte alltid lösningen. 
Där har vi fått ett mer professionellt sätt att 
se på hur man ska styra verksamheten. Att 
vi rankar våra medlemmar kan uppfattas 
som utmanande, men jag menar att det är 
mycket bättre att SKL gör det än att Skatte
betalarnas förening gör det, säger han. 

Håkan Sörman hade inga kopplingar till 
Jönköping när han i somras tackade ja till 
jobbet som landshövding. Efter  utnämning
en har han passat på att se sig om i länet till
sammans med sin hustru. Nu väntar också 
en rad arbetsresor till de 13 kommunerna 
och samtal med Region Jönköpings före
trädare. Företag och föreningar står också 
på listan när han ska skapa sig en bild av vad 

han och länsstyrelsen kan bidra med.
– Jag gissar att jag kommer att känna igen 

mig på rätt många områden. Bostadsbyg
gande, integration och regional utveckling 
är ju frågor som fanns på min agenda även 
i SKL.

FÖR HÅKAN SÖRMAN var det hela tiden vik
tigt att hålla ihop förbundet. Större politiska 
meningsskiljaktigheter anser han bara har 
uppstått i några få principiella frågor, till 
exempel obligatoriskt vårdval och utförsälj
ningen av akutsjukhus. 

– SKL blir starkare om man håller ihop – 
som vi till exempel gjort i regionfrågan. 

Till framgångarna adderar han också att 
regeringen nu går förbundet till mötes och 
ställer sig mer positiv till generella stats
bidrag. Både finansministern och civil
ministern har deklarerat att de delar förbun
dets uppfattning. 

TILL DET SVÅRASTE under sina tolv år i förbun
det räknar Håkan Sörman att ständigt vara 
på tårna för att synas i debatten och nå ut 
med förbundets frågor. 

– Det har varit en daglig kamp. Det gick 
bättre och bättre men kan utvecklas ännu 
mer.

Till det Håkan Sörman är mindre nöjd 
med hör att det ännu inte finns någon lag 
som reglerar relationen mellan tjänstemän 
och politiker på kommunal nivå. När han ti
digare var stadsdirektör i Södertälje jobbade 
han mycket med att ta fram genomarbetade 
tjänstemannaförslag till politikerna.

– De var inte alltid populära, men väldigt 
bra för den fortsatta beslutsprocessen. 
Ibland måste någon kliva fram och säga 
svåra saker. 

En liknande modell har han försökt få till 
stånd i SKL: 

– Det har gått trögare att driva frågan än 
jag väntat mig. Många förtroendevalda 
uppfattar det som en maktfråga, att tjänste
männen skulle ta över. Nu har SKL:s nya 
styrelse sedan 2015 ställt sig bakom att man 
bör reglera relationen dem emellan. Så, lite 
positivt har hänt sedan även kommunal
lagsutredningen tagit upp frågan.●

Från SKL till Jönköping

 

4  Landshövding i 
 Jön köpings län 2016–

4  Vd för Sveriges 
 Kommuner och Lands-
ting 2004–2016

4  Kommunchef i Täby 
 kommun 2003–2004

4  Stadsdirektör i Söder-
tälje 1991–2003

4  Administrativ direktör 
i  Södertälje kommun 
1989–1990

4  Bankdirektör i Nord-
banken, företag 
1988–1989

4  Ekonomidirektör i 
Söder tälje kommun 
1986–1988

Ur Håkan  
Sörmanscv

PÅ NYTT JOBB.  Sedan  
1 oktober är Håkan Sörman ny 
landshövding i Jönköpings län.
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KEF

n Föreningens kursutbud växer, 
både på bredden och på djupet. 
En viktig roll i den processen har 
Hans Petersson som blivit varm 
i kläderna efter drygt ett och ett 
halvt år på kansliet. 

TEXT: THOMAS PETTERSSON 

Hans Petersson har bred erfarenhet 
av kommunal ekonomi. Det märks 
även på kansliet där han håller i allt 

från kurser om budgetering, resursfördel
ning och redovisning till hemma hoskurser 
om kommunal ekonomi för kommun och 
förvaltningsledningar. Ett eget bidrag är de 
kurser för ekonomiassistenter som anord
nas både centralt och lokalt.  

– Ekonomiassistenterna har fått allt mer 
avancerade arbetsuppgifter. Samtidigt är det 
en grupp som hamnar lite mellan stolarna 
vad gäller kompetensutveckling, säger han 
och fortsätter: 

– Det är dags att vi lyfter fram den kom

petens och erfarenhet som 
finns hos våra ekonomi
assistenter runt om i landet.

KURSEN GER EN bredare för
ståelse för vad ekonomerna 
sysslar med. Tanken är att 
underlätta jobbet ute i verk
samheten för både ekono
mer och assistenter. I dagsläget har närmare 
300 personer deltagit i utbildningarna, och 
intresset håller i sig. 

I det längre perspektivet kommer förmod
ligen många av de enklare ekonomisysslor
na försvinna. Dagens assistenter behöver då 
ta ett kliv uppåt om man vill jobba kvar inom 
ekonomisektorn.  

– I förlängningen kan man tänka sig att 
assistenterna genomför delar av förening
ens certifieringsprogram. Det är något vi 
diskuterar, säger han.   

Höstens kurs för ekonomiassistenter 
är fulltecknad, men under våren finns 
möjligheten i Stockholm och preliminärt i 
Västerås. ●

Populära kurser 
för assistenterna 

Helena 
Nilsson 
som vann 
 tävlingen ”Stolt 
kommunal-
ekonom”!

I samband med KOMMEK 2016 
 utlyste föreningen en tävling 
på temat ”Därför är jag en stolt 
kommunalekonom”. Efter att ha 
läst och värderat över 160 svar kom 
juryn fram till att Helena Nilssons 
 motivering var den bästa. 

Hur känns det att vinna  
och   därmed få titeln som den   
stoltaste kommunal ekonomen?
– Det känns roligt! Men oväntat.  

Tävlingen handlar om att vara 
stolt över sitt yrke. Är kommunal-
ekonomer bra eller dåliga på att 
framhäva sig själva? 
– Jag tror att kommunalekonomer 
som grupp överlag är stolta över sitt 
arbete, men kanske inte uttrycker det. 
Man har känslan. Men vi kanske inte 
framhäver den som vi borde. 

Hur tycker du man ska göra för att 
ta mer plats som ekonom? 
– Det är viktigt att få andra i organi-
sationen att förstå ekonomi, verksam-
hetschefer och andra beslutsfattare. 
Att vara pedagogisk när man pratar 
ekonomi. Men det gäller också för oss 
ekonomer att förstå verksamheten, 
vad som är kostnadsdrivande och vad 
som påverkar resultat och kvalitet. 

Arbetar som: Controller  
i Stockholms stad.
Tidigare  arbetsplatser: 
Analytiker på FRA,  ekonom på 
Försvars makten och ekonom 
och nämndsekreterare i Västerås 
stad. 
Övrigt: Medlem i KEF sedan 
2012.  

Vinnande  motivering!
”Jag är stolt över att ha  ansvar och 
förtroende för att medborgarnas 
skattemedel kommer till använd-
ning och nytta på bästa sätt vad 
gäller kvalitet, effektivitet och 
rättsäkerhet samt att vi gör det 
tillsammans i en lokal demokrati.”

Helena Nilsson

Hallå där ...

Hans Petersson.

Full fart. I KEF:s monter 
på KOMMEK var det god 
fart under mässan. En 
kafé del, där man kunde 
få sig en kopp riktig gott 
kaff e, var en magnet, 
liksom de sköna sitt
platserna.  



Xxxxxx
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I forskarhörnan uppmärksammas två svåra, men intressanta 
kommunala angelägenheter. Det handlar om artificiell 
styrning av kommunala resultat och det handlar om 

sociala investeringar. En gemensam nämnare är att det är 
”knepigt” att hantera angelägenheterna. En annan gemensam 
nämnare handlar om god ekonomisk hushållning och inte 
minst då mellan tidsperioder. 

I DET HÄR numrets första artikel på forskarsidorna skriver 
 Pierre Donatella, Förvaltningshögskolan och Kommunforsk
ning i Västsverige om artificiell styrning av kommunala 
resultat. Uttryckt i mer vardagliga termer handlar det om 
kreativ bokföring för att antingen tidigarelägga eller senare
lägga kostnader och intäkter. Forskningen som resulterade 
i en avhandling uppmärksammades kortfattat i föregående 
nummer av Kommunal Ekonomi nr. 4 16. 
I detta nummer presenteras en samman
fattning av innehållet och bland annat 
tydliggörs vad resultatutjämning och 
reningsbad innebär. Vi får även ta del av 
konstruktiva förslag för att komma till 
rätta med artificiell styrning av kommu
nala resultat. 

I DET HÄR numrets andra artikel på 
forskarsidorna uppmärksammas sociala 
investeringar i en kommunal kontext. 
Rapporten som sammanfattas har 
arbetats fram av Cristian Lagström och 
Gustaf Kastberg vid Kommunforskning 
i Västsverige. Forskarna har under flera 
års tid bedrivit studier om organisering 
och styrning av sociala investeringar. 
Sammanfattningen visar att organisering 
och styrning av sociala investeringar 
är svårt men viktigt och att det därför 
är betydelsefullt att ställa och besvara 
några konstruktiva frågor för att få till en 
genomtänkt organisering och styrning. ●

Två nyanser av 
god hushållning

Aktuellt

Forskar- 
hörnan

ROBERT JONSSON

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

KEF

Varberg bäst i klassen
n ÅRETS PRIS för Bästa förvaltningsberättelse 
delades ut under föreningsmötet i Malmö. Det blev 
Varberg som tog hem utmärkelsen som delats ut av 
PwC sedan 1998.

– Jag är naturligtvis väldigt stolt över att vi har 
producerat en så bra årsredovisning, vilken är ett 
verk av många medarbetares insatser. Det känns 
extra bra att motiveringen lyfter fram välgjorda 
analyser i kombination med förklarande texter som 
förenklar för våra invånare att ta till sig informatio-
nen, något vi målmedvetet alltid strävar efter, säger 
ekonomi direktör Stefan Tengberg i en kommentar 
på kommunens hemsida.

Nytt redaktionsråd
n STYRELSENS REPRESENTANTER i redaktions-
rådet för Kommunal Ekonomi är numera Annika 
Hellberg, Åsa Hedin Karlsson, Niklas Anemo och 
Roland Almqvist. Medverkar på rådets möten gör 
även forskarredaktör Robert Jonsson och kansliets 
Kella Norlander, liksom SKL.s chefsekonom Annika 
Wallenskog.

Missa inte!
n ESO GRANSKAR i en rapport den kommu-
nala effektiviteten i grund- och gymnasie-
skola samt äldreomsorg. Resultatet disku-
teras i ett webbinarium du kan se på  
www.eso.expertgrupp.se/seminarier

Medverkar gör bland andra: Anders 
Norrlid, kanslichef på RKA, Olle Reichenberg, 
kommunalråd (M) i Danderyd och Annika 
Wallenskog, chefsekonom på SKL.

PRISADE: Stefan Tengberg, Jens Otterdahl Holm, 
Ann-Louise Östlund och Merja Olmedo.
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DISPUTERAD. Pierre Donatella 
försvarade sin avhandling om 

kommunal bokslutspolitik i juni.
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Det finns sedan tidigare många internationella studier 
av artificiell styrning av resultat i börsnoterade 
företag. Antalet studier i offentlig sektor är däremot 

lätträknade. Samtidigt har jag, liksom många andra, stött 
på att resultaten styrs i våra kommuner. Utan att överdriva 
skulle man kunna säga att det finns gott om  anekdotiska 
bevis på att även kommuner ibland styr sina resultat. 
Samtidigt verkar det inte vara något som förekommer i 
varje bokslut och i alla kommuner. En av frågorna som jag 
ställde i avhandlingen tog bäring på just denna iakttagelse: 
varför före kommer artificiell styrning av resultat i vissa 

kommuner, men inte i andra? Annorlunda uttryckt handlar 
det om att ta reda på vad som utmärker kommuner där sådan 
styrning förekommer.

Dels har en fallstudie av fyra kommuner gjorts, dels har 
en kvantitativ studie genomförts vilken omfattar samtliga 
kommuners bokslut för perioden 2011–2013. Baserat på detta 
kan några övergripande slutsatser lyftas fram.

EKONOMISKA FAKTORER ÄR direkt avgörande för om artifi
ciell styrning av resultat förekommer. Det kan konstateras 
att kommuner med en stark underliggande ekonomisk 
utveckling tenderar att tidigarelägga kostnader för att 
undvika att rapportera alltför stora överskott och/eller skapa 
(politiskt) handlingsutrymme inför framtiden. Det är en 
känd rapporteringsstrategi som brukar benämnas resultat
utjämning (från engelskans income smoothing). Vidare 
kan konstateras att också kommuner med en mycket svag 
underliggande ekonomisk utveckling tenderar att styra sina 
resultat. Det finns indikationer på att kommuner under lång 
tid undviker underskott genom att  senarelägga kostnader. 
När detta gjorts under en längre tidsperiod, och det inte 
längre är möjligt att upprätthålla bilden av att kommunen 
har en ekonomi i balans, så koncentreras kostnader till ett 
eller flera bokslut där ett stort underskott rapporteras. Även 
detta är en känd rapporteringsstrategi vilken benämns 
reningsbad (från engelskans big bath). Genom att att agera 
på detta sätt, och ta ett år med ett stort underskott, förbättras 
förutsättningar inför framtiden eftersom vissa kostnader 
inte längre kommer belasta resultaten framöver. Agerandet 
får betraktas som tämligen allvarligt eftersom detta innebär 
att betydande kostnader förflyttas till framtida generationer 
skattebetalare. Det handlar alltså om ett avsteg från genera
tionsprincipen vilket knappast kan anses vara förenligt med 
en god ekonomisk hushållning.

Vidare kan konstateras att politik och tjänstemän också 
har viss påverkan. Politisk konkurrens ökar förekomsten 
utav artificiell styrning av resultat så länge det handlar om 
majoritetsstyre. Det finns också indikationer på att artificiell 
styrning av resultat är mer vanligt förekommande i kommu
ner där ekonomichefen är mer lojal mot sina professionella 
värderingar än politikerna. Sammanfattningsvis tolkas det 
som att dessa ekonomichefers värderingar och ageranden 
baseras på att de är mer av ekonomistyrare än externredovi
sare. Och som ekonomistyrare finns hos vissa av ekonomi
cheferna en vilja att inte visa upp stora överskott eftersom 
det befaras leda till en såpass expansiv politik att kommu
nens ekonomiska stabilitet äventyras.

AV DE UNDERSÖKTA periodiseringsposterna var det framför
allt avsättningar och nedskrivningar som användes för att 
styra resultatet. Dessa iakttagelser väcker ett antal olika 
reflektioner, som möjligtvis kan ha vissa praktiska implika
tioner. Till att börja med kan dessa kunskaper aktualisera 
en diskussion kring vilket utrymme för uppskattningar och 
bedömningar som är rimligt att lämna till upprättarna av 
redo visningen och vilka krav som skall ställas på upplys

Kommunal boksluts
politik genomlyst
n Kreativ redovisning, kommunal bokslutspolitik eller 
artificiell styrning av resultat – kärt (?) barn har många 
namn. Pierre Donatella har skrivit en avhandling om 
före teelsen att uppskattningar och bedömningar vid 
upprättandet av den finansiella rapporteringen an-
vänds för att antingen tidigarelägga eller senarelägga 
kostnader och intäkter. På detta sätt påverkas bilden 
av kommunens ekonomi.
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Obehöriga äga ej tillträde.
Svinn associeras ofta med det som lämnas på tallriken.  
Men en stor del består i själva verket av felaktiga pedagogiska 
luncher, missade debiteringar, dyr administration och obehöriga 
ätande. Med Atronic Skolsystem får ni automatisk kontroll så 
att resurserna kan gå till det som de är avsedda för – elevernas 
och personalens måltider.

Välkommen att kontakta oss för att ta del av referenskommuner  
och mer information om Atronic Skolsystem.

www.atronic.se

ningar när det gäller de aktuella periodiseringsposterna. För lagstif
taren och normgivaren handlar det om ett svårt övervägande som 
måste göras mellan tillförlitlighet och relevans. En ökad reglering 
kan förbättra redovisningens tillförlitlighet (eftersom det minskar 
utrymmet för uppskattningar och bedömningar) men kan samtidigt 
riskera att minska dess återföringsrelevans vid uppföljning av beslut 
och resursanvändning (då fler regler sätter stopp för de uppskattning
ar och bedömningar som ofta är nödvändiga för att kunna avspegla de 
underliggande ekonomiska händelserna).

HUR DILEMMAT MED relevans och tillförlitlighet skall hanteras inom 
den kommunala redovisningen kan det såklart finnas olika upp
fattningar om. När frågan behandlas bör det enligt min uppfatt
ning dock beaktas att artificiell styrning av resultat förekom
mer både inom och utanför lag och normering (och här finns 
även andra studier inom området som visar på bristfällig regel
efterlevnad). Man kan därför ställa sig frågande till om förslaget 
på en ny lag om kommunal bokföring och 
redovisning (SOU 2016:24), som innehåller fler 
regler än tidigare, kommer kunna för bättra 
redo visningens tillförlitlighet och på vilket 
sätt de tillkommande reglerna kommer på
verka återföringsrelevansen. Min bedömning 
är att redovisningsregleringen inte ensamt 
kan förväntas ha en avgörande betydelse 
för att förbättra tillförlitligheten, utan det fordras att förändringar 
av regleringen stöds av andra institutionella förändringar. En sådan 
förändring skulle kunna vara att öka tillsynen av redovisningen. ●

PIERRE DONATELLA
Filosofie doktor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg  

och verksam vid Kommunforskning i Västsverige

Vill du läsa mer?  
Vill du läsa mer? Du 
hittar avhandlingen här: 
http://hdl.handle.net/ 
2077/43406 

n Många kommuner och landsting arbetar 
med sociala investeringar, eller planerar 
att göra det. I en färsk KFi-rapport lyfts 
ett antal centrala frågor fram för att öka 
förmågan att organisera och styra sociala 
investeringar: Är ambitionen att tillämpa 
väl beprövade metoder eller att utveckla 
nya metoder? Hur ska resurser allokeras 
och hur ska olika parter involveras i resurs-
allokeringen?

Sociala investeringar är ett begrepp som blivit allt mer 
använt i kommuner och landsting. Idémässigt är det 
ett tilltalande och enkelt koncept. Det handlar om att 

göra satsningar nu för att undvika kostnader längre fram. 
Tanken är intuitivt tilltalande eftersom många som arbetar 
i offentlig sektor vet att tidiga insatser har potential att 
avhjälpa framtida problem. Mycket av den verksamhet som 
bedrivs är emellertid uppbyggd kring att ta hand om pro
blem som uppstått och inte kring att bedriva förebyggande 
verksamhet. Det går emellertid också att argumentera för 
att stora delar av offentlig verksamhet är förebyggande och 

Svårstyrda sociala  investeringar

ILLUSTRATION: LASSE WIDLUND
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Svårstyrda sociala  investeringar
då inte minst skolan. Likväl, med fler tidiga insatser hade 
fler fått ett bättre liv samtidigt som det offentliga kunde 
sparat kostsamma insatser längre fram om satsningar 
gjorts tidigare.

PÅ KOMMUNFORSKNING I Västsverige har ett antal studier 
genomförts som fokuserar på förebyggande insatser. I en 
nyligen utkommen rapport (Sociala investeringar i prakti
ken. Ambitioner, samarbete och organisering, KFirapport 
135) studeras hur man i Västra Götalandsregionen organi
serade sig för att arbeta med sociala investeringar. 

En mer övergripande slutsats av projektet är att den på 
idéstadiet enkla modellen vid omsättande till organisato
risk praktik blir mer komplex. Den empiriska studien som 
genomfördes var longitudinell och baserar sig på intervju
er och observationer. 

Sociala investeringar definierades tidigt i en utredning 
som regionen tog fram som ett samarbete mellan flera par
ter (exempelvis region, kommun och universitet). Motivet 
till att insatserna skulle ske i samarbetskonstellationer 
svarar mot tanken om att de problem som adresseras sällan 
följer de formella organisationernas gränser. Men samar
bete över organisationsgränser ställer stora krav på organi
sering och koordinering, vilket blev tydligt under studiens 
gång.  Mängden av aktörer som måste knytas samman 
gjorde att arbetet tog lång tid och att det var svårt att fatta 
snabba beslut. Detta blev tydligt inte minst i relation till att 

frågor ofta måste behandlas i olika beslutsorgan. 
En annan observation som görs i rapporten är att det i 

praktiken är svårt att åstadkomma relevanta kalkyler som 
sätter kostnader i relation till framtida vinster. Fokus ham
nade i det studerade fallet istället på att dels säkerställa 
relationen mellan metod och insats, dels att säkra fort
sättning och spridning. Mer svårmätta och svårvärderade 
dimensioner som ekonomiskt värde eller uppskattning 
av värdet av nyttan för den enskilde vägdes in i mindre 
utsträckning eller inte alls. Den rimliga förklaringen är att 
trovärdighet i sådana kalkyler är svårt att åstadkomma. 

I RAPPORTENS AVSLUTANDE delar utvecklas en diskussion 
kring vikten att organisera arbetet med sociala inves
teringar utifrån en tydlig målbild. Det konstateras att 
beroende på mål och ambitioner kan och bör olika ansatser 
väljas för arbete och upplägg. Två tentativa typer av upp
lägg som är renodlade beskrivs. 

Det ena upplägget benämns punktinsats och det andra 
förändringsansats. I det som benämns punktinsats ligger 
fokus på specifika målgrupper med specifika behov, det vill 

”Mängden av aktörer som måste  knytas 
samman gjorde att arbetet tog lång tid 
och att det var svårt att  fatta  snabba beslut.”

BÖRJAS I TID. Sociala investe-
ringar ökar, men kräver en hel 

del av aktörer och process. 
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Forskare skriver

n SEDAN 2010 har vi bedrivit forskning och kunskapsdialoger 
inom ramen för Nationella kommunforskningsprogrammets 
del 1 och 2 (natkom). Initialt fokuserades på kommunala 
besvärligheter och förändrade förutsättningar och därefter 
har vi fördjupat oss i kommunal resursanpassning och verk-
samhetsutveckling. Forskningen har bedrivits tillsammans 
med strax över 50 kommuner och fyra universitetsanknutna 
forskningsinstitut.

Under 2016 avslutas natkom 2. Som vanligt sker detta med 
en årlig dialogbaserad konferens där representanter från del-
tagande kommuner och aktiva forskare möts för att diskutera 
programmets resultat. Sedan starten har forskningen tagit 
näring i de frågor som medverkande kommuner ansett vara 
betydelsefulla och där instituten utifrån sina kunskaper och 
förmågor gjort frågorna forskningsbara. 

Satsningen får anses vara unik i sitt slag. När den andra 
delen av natkom summeras kan konstateras att framkom-
na resultat haft praktiskt relevans samt att forskningen 
uppmärksammats i statliga utredningar och vetenskapliga 
skrifter. Sammantaget kommer runt 50 rapporter vara publi-
cerade vid årsskiftet, varav ett 10-tal kommer att diskuteras 

Sex år med det Nationella  
kommunforskningsprogrammet

FoU-nytt

Månadens 
forskare

CRISTIAN  
LAGSTRÖM

Forskare och verksam vid 

Kommunforskning i Väst-

sverige.

Månadens forskare
GUSTAF KASTBERGProfessor och verksam vid  Kommunforskning i Västsverige.

Läs om 
konferensens 
program 
på www.
natkom.se

på den avslutande konferensen i Stockholm (rapporterna är 
tillgängliga på www.natkom.se). 

Utan finansiellt stöd från deltagande kommuner, öppenhet 
för olika perspektiv, nära och öppna relationer, inbjudande 
mötesplatser, nya kontaktytor, starkt engagemang för kom-
munala frågor, empiriska forskare, projektbredd med mera 
hade emellertid inget hänt. 

Vi vill med detta rikta ett varmt tack till alla er som gjorde 
det möjligt! Vi hälsar även alla intresserade välkomna till den 
avslutande konferensen i Stockholm 30 november – 1 december.

LEDNINGSGRUPPEN FÖR NATIONELLA  
KOMMUNFORSKNINGSPROGRAMMET

Roland Almqvist, Pierre Donatella, Viveka Nilsson,  
Ulf Ramberg och Johan Wänström

FYRTAL. Natkom 
startade 2010.  
Här ses Björn Bror-
ström, KFi med Leif 
Jonsson, CKS och 
Roland Almqvist, 
IKE samt KEFU:s 
Ulf Ramberg.
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säga på den insats som krävs för att avhjälpa ett specifikt 
problem. Ägarens roll är att identifiera sociala investerings
möjligheter och sedan beställa insatser med krav på metod 
och uppföljning. Om ambitionen handlar om att göra skill
nad med hjälp av punktinsatser är det rimligt att beprövade 
metoder används. 

Har ägaren en förändringsansats ligger emellertid 
fokus på att åstadkomma strukturella förändringar i hela 
eller delar av ägarorganisationen, vilket då också gäller 
som framgångskriterium. I det senare typalternativet 
består ägarorganisationen av partners från olika huvud
män som oftast saknar bestämmanderätt över varandra. 
Investeringar som görs inom ramen för detta 
partnerskap förhandlas fram mellan parterna 
genom dialog. Likaså förhandlas här den totala 
finansieringen fram mellan parterna. 

För den organisation som vill arbeta med 
sociala investeringar framstår därför ett antal 
frågeställningar som viktiga att begrunda. 
En sådan frågeställning rör målsättning och 
ambition med sociala investeringar. Beroende 
på vilket det mer avgränsade målet är uppstår 
frågor om hur sociala investeringar skall bedö
mas och utvärderas. Är ambitionen att tillämpa 
väl beprövade metoder eller att utveckla nya 
metoder? 

OAVSETT MÅL OCH ansats måste arbetet med sociala inves
teringar organiseras och då är en viktig frågeställning hur 
organiseringen kan ske på ett sätt som står i samklang med 
den ambitionsnivå och den målsättning som finns med att 
introducera sociala investeringar. Ytterligare en frågeställ
ning rör hur resurser skall allokeras och hur olika parter 
skall involveras i resursallokeringen. Skall det vara en part 
som finansierare, som det var i det studerade fallet. Eller 
ska det vara så att samtliga parter som ingår i samarbett 
skall bidra med finansering. Ytterligare ett alternativ är 
att alla de organisationer som i framtiden kan tänkas få 
minskade kostnader skall bidra. ●



Stolt partner till KEF

Felbetalningar händer alla och uppmärksammas 
gärna av media. Då är det tryggt att ha en tjänst

för automatiserad internkontroll i ryggen.

En betalhistorikanalys hjälper er organisation att
 uppmärksamma felaktigheter och är ett första steg i

förbättrad ekonomisk internkontroll. Det enda ni behöver 
göra är att ringa till oss på 042 21 00 07 så hjälper vi er. 

Välkommen till oss på Inyett.
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Krönikan

Demokrati är ingen bra styrform. De inblan
dade måste prata med varandra och så 
skapas långbänkar. En förutsättning för 
demokrati är att det finns en öppen debatt 
där olika intressenter ska kunna komma 

till tals, vilket inte sällan kan uppfattas som bråk. Om 
man inte tänker sig noga för är det lätt hänt att man 
kastar styrformen demokrati överbord av bara farten.  
Men, enligt min mening finns det ingen bättre styrform 
för samhällsorganisationen. 

I ETT SAMHÄLLE som allt mer präglas av misstroende 
kommer lösningarna att handla hur man kan kontrollera 
mer. En egenhet hos denna granskning är att obero
ende blir ett vanligt förekommande begrepp. Den som 
granskar någon ska inte på något sätt vara beroende av 
den som granskas. Ett problem med oberoende är att det 
knappast finns, i varje fall inte där man vill ha det. Ingen 
är oberoende. Enbart förhållandet att vi andas samma 
luft visar på beroende. Riksrevisorerna granskar statens 
verksamhet och dit hör de själva också. De kommunala 
revisorerna utses av fullmäktige där det sitter en hel hop 
ledamöter som även har uppdrag i nämnder och styrelser, 
som granskas. De auktoriserade revisorerna i aktiebolag 

finansieras av dem de granskar. Ingen är oberoende, 
 istället borde vi tala om integritet och utrymme för 
kritik.

En lösning som florerar är att låta staten sköta revision
en av kommuner. I förlängningen skulle något statligt 
organ rikta kritik till, och besluta om åtgärder, i kom
muner. Ett sådant förfarande är ett betydande intrång 
i det kommunala självstyret. Vidare innebär det att det 
beslutande organets beslut snart kommer att granskas 
av dem som granskar och vi är tillbaka där vi började. Att 
det sedan skulle leda till ett formidabelt demokratiun
derskott hör faktiskt till saken.

JAG HAR I mina forskningsprojekt träffat 100tals för
troendevalda revisorer. En del är långa, en del är korta, 
en del tänker mycket, en del tänker mindre, en del är 
bekväma i sitt uppdrag, en del tycker det är oklart vad de 
är till för. Föga förvånande är de alltså som folk är mest. 
Aldrig har jag hört att minoritetens representanter har 
sagt att de har problem med att kritisera majoriteten, det 
har inte heller majoritetens representanter. Om det är 
någonstans det kritiseras, är det väl inom politiken. 

Jag kan precis som många andra välkomna en översyn, 
men inte av hur poster tillsätts och hur resultat hanteras, 
det kan man träna på istället. Det som istället behöver 
belysas och lyftas fram är rimliga mängder resurser till 
den kommunala revisionen. På tok för många kommuner 
avsätter för lite resurser till revisionen som därmed inte 
kan göra sitt jobb. 

Låt oss, i effektivitetens namn, vårda den representativa 
demokratin! ●

ROLF SOLLI 
Professor i företagsekonomi vid 
Högskolan i Borås och Förvalt-
ningshögskolan i Göteborg.  

Månadens 
krönikör

”Ett problem med oberoende är att det 
knappast finns, i varje fall inte där man 
vill ha det.”

Kommunal revision på tapeten
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Valet är ert...

Självkörande a�ärssystem 
frigör tid från repetitiva och 
administrativa uppgifter och 
ger kraft till det som verkligen 
skapar värde. Dessutom ges 
en flexibilitet som ger dig frihet 
att arbeta oavsett var du 
befinner dig.

Vårt a�ärssystem är byggt för 
människor, på deras villkor.
Det är byggt för organisationer 
där människorna är de som 
gör skillnad.
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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.


