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Samhällsutvecklingen ställer krav på samverkan mellan olika aktörer för att lösa  
framtidens välfärd. Samtidigt som nya samverkansområden skapas bryts tidigare sönder. 
Hur kan en modern organisation agera i en kontext av föränderlig

samverkan för att på bästa sätt klara framtidens utmaningar?

Vi inom PwC har lång erfarenhet av att arbeta med uppdrag kopplat till samverkan bla 
vad gäller olika former för samverkan och vad som krävs för att få samverkan att fungera. 
Genom vår erfarenhet kan vi bidra med kunskap om vilka fallgroparna är kring samverkan 
och hur man bygger en samverkan som är hållbar för framtiden. 

Kontakta oss gärna för att få veta mer om hur vi kan hjälpa Dig och Din organisation:

Kontakta oss gärna 

Susanna Collijn, 010-212 48 37, susanna.collijn@pwc.com 
Anders Cristensson, 010- 213 38 39, anders.christensson@pwc.com

Hur kan vi skapa vi bättre 
förutsättningar för 
kommunal verksamhet 
genom samverkan

© 2018 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

www.pwc.se



Nästa nummer utkommer tisdag 16 oktober 2018.

Innehåll

Nu är vi återigen samlade i Malmö på föreningsmöte och KOMMEK. Det 
är en värdefull mötesplats och en möjlighet att lära av varandra. Vi kan 
utvecklas i vårt arbete genom att ta del av varandras erfarenheter och göra 
jämförelser. En mycket bra start på höstens arbete. 

Naturligtvis är tidningen Kommunal Ekonomi också en källa till kunskap 
och omvärldsorientering. I det här numret fortsätter vi ställa frågor till riksdagspartierna. 
Denna gång tar vi oss an de två stora områdena: kommunsektorns framtida finansiering 
och personalförsörjning. Vi har särskilt fokus på personal försörjningen inom vården. 

TEMAT FÖR DETTA nummer är ekonomens roll. Yrkes
rollen förändras bland annat i takt med en ökad auto
matisering. Vi ser en utveckling med allt större fokus 
på analys och rådgivning. Ekonomernas kompetens är 
avgörande för att kunna ta fram bra beslutsunderlag. 
Här behöver vi prioritera kompetensutveckling. Det 
är ofta en utmaning när resurserna är begränsade. 
Men med rätt kompetens kan vi bidra till ett effektivt 
resursutnyttjande. Här i tidningen kan vi bland annat 
läsa om hur Region Gotland arbetar för att både klara 
sitt sparbeting och utveckla kompetensen.  

KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING DELAR varje år ut 
priset Årets kommunalekonom. Ni kan möta prista
garen på KOMMEK och i en intervju här i tidningen. Årets kommunalekonom 2018 är 
Torbjörn Tagesson, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet och kanslichef 
på Rådet för kommunal redovisning (RKR). Han får priset för att han under lång tid varit 
synnerligen drivande i att utveckla yrkeskåren mot en ökad professionalitet inom redo
visningsområdet. Han har också i grundutbildningen av studenter skapat intresse för den 
kommunala sektorn. Torbjörn Tagesson har i sin gärning visat prov på stor kompetens, 
integritet, entusiasm och drivkraft. 

NU ÖVERLÄMNAR JAG till er att läsa tidningen och reflek
tera utifrån temat ekonomens yrkesroll.  l

Årets kommunalekonom
har utvecklat yrkeskåren KOMMUNAL EKONOMI  #4  2018

”Ekonomernas 
kompetens är 
avgörande för att 
kunna ta fram bra 
beslutsunderlag.”

4.  Aktuellt. Dags att förbereda sig för nya lagen.

6.  Agenda. Kalendarium för ekonomer.
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Noterat

”Lyssna på 
patienterna 
som är experter 
på sig själva och 
medarbetarna 
som är experter 
på behandlingar.”

n En ny lag om kommunal 
redovisning togs av riksdagen i 
maj och gäller från 2019. För-
beredelser behöver göras redan 
i år, anser Hans Stark, ekonom 
på SKL.

TEXT: LARS-GUNNAR WOLMESJÖ

DEN ANTAGNA LAGEN är med små justeringar 
identisk med regeringens lagrådsremiss. En 
skillnad är att det nu står att bokföringen 
ska ge förutsättningar för kontroll inte bara 
av ekonomin utan även av ”verksamheten”. 
Lagrådet ville ha kvar det tillägget, som 
finns i nuvarande lag.

Den nya redovisningen ska tillämpas från 
räkenskapsåret 2019. Som en förberedelse 
håller SKL ett seminarium i Stockholm 27 
september, där även KEF och Rådet för kom
munal redovisning (RKR) medverkar. Det 
kommer att spelas in och kan senare ses på 
webben. Information om detta och om den 
nya lagen finns på SKL:s webbplats.

UTREDNINGSFÖRSLAGET OM ATT pensions
redovisningens blandmodell ska ersättas 
med fullfondering togs inte med i nya lagen. 
Regeringen vill först göra en ny utredning 
med fokus på hur ändringen skulle påverka 
balanskravet och kravet på god ekonomisk 
hushållning.

Med bibehållen pensionsredovisning är 
största praktiska skillnaden att värdering 

till verkligt värde ska göras av vissa place
ringar. De frågor som kommer in till SKL:s 
ekonomer från kommuner och landsting 
handlar också främst om värdering av ba
lansräkningens poster och hur det påverkar 
balanskravsresultatet.

– Orealiserade vinster och förluster ska 
räknas bort där, säger Hans Stark.

VAD ÄR VIKTIGT när det gäller förberedelser?
– Att redan inför bokslutet för 2018 tänka 

utifrån den nya redovisningen för 2019, så 
att man då kan lämna jämförelsetal.

Han anser att förändringarna i den nya 
lagen inte är så stora, men ändå väntar en 
intensiv höst.

– Även om förändringarna är små, måste 
RKR göra uppdateringar av rekommenda
tionerna och SKL behöver omarbeta bas
kontoplanerna, säger Hans Stark. l
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Dags att förbereda sig för nya lagen

REDOVISNINGSLAGEN. Hans Stark, ekonom på SKL, tipsar om att tänka 
utifrån den nya redovisningen för 2019 redan för 2018, så att man kan lämna 
jämförelsetal.

 gånger större 
tomt får du för en miljon 
kronor om du köper den i 
Ljusnarsberg istället för i 
Stockholm.  KÄLLA: SVENSK
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AnnMarie Wennberg, sjukhus direktör, 
Sahlgrenska (seminariet "Hur skapar vi 

en effektiv sjukvård?" i Almedalen).   

69,4% fler personbilar ny-
registrerades under juni 2018 jämfört med 
förra året, huvudsakligen beroende på nya 

skatteregler från 1 juli – det nya så kall-
lade bonus malus-systemet. 
 KÄLLA: SCB

Halmstad ska bli en 
smart och uppkopplad 
kommun. Utvecklingen 
ska startas på allvar i 
höst och utvärderas 
om ett år. KÄLLA: SR

n PROGRAMMET FÖR civilekonomexamen var 
det yrkesprogram i Sverige som växte mest 
under 2017. Det framgår av en rapport från UKÄ 
(Universitetskanslerämbetet). Programmet hade 

1 470 nya studenter och valdes av 
tio procent fler än året före. 

KÄLLA: CIVILEKONOMEN

Populärt bli civilekonom
n  TYDLIGA 
 RUBRIKER, stora 
nyckelord och 
-tal, olika färger 
och hellre dia-
gram än tabeller. 
Det är vad som 

fungerar bäst, enligt företaget 
Mercur Solutions som undersökt 
ögon rörelserna hos personer 
som fick läsa ekonomiska rap-
porter på datorskärm.

KÄLLA: CIVILEKONOMEN

Hellre diagram än tabell

220



Annons 1/1Så kan vi nå klimatmålen  
med gröna investeringar

På senare tid har kapitalmarknadens aktörer på allvar 
kommit att engageras i klimatarbetet. Att göra hela 
investeringskedjan grön och hållbar, från projekt till 
finansiär, har blivit en prioritet.

I Sverige väljer allt fler kommuner att tänka hållbart 
hela vägen och tar upp gröna lån för att finansiera 
gröna investeringar, bland annat i förnybar energi och 
utveckling av nya gröna stadsdelar och bostäder.

Via Kommuninvest har hittills över 150 kommunala 
investeringsprojekt i fler än 80 städer och landsting/
regioner finansierats med Gröna lån, totalt har mer än 
27 miljarder kronor beviljats. De gröna lånen finansieras  
genom att Kommuninvest emitterar Gröna obligationer, 
som till stor del köps av gröna investerare.

Grön finansiering är ett effektivt verktyg för att öka 
medvetenheten om planetens utmaningar, stimulera  
gränsöverskridande samarbete och främja ökad 
ambitions nivå.

De investeringsprojekt Kommuninvest finansierat 
med gröna lån förväntas bidra med 515 000 ton i årliga  

undvikta eller reducerade CO2-utsläpp, motsvarande 
350 000 färre bilar på vägarna.

Läs mer i vår effektrapportering, Kommuninvest 
Green Bonds Impact Report, som kan laddas hem 
från vår hemsida.

Kommuninvest är kommunsektorns eget låneinstitut, gemensamt ägt av 288 kommuner och landsting/regioner. Kommuninvest är kommunsektorns 
största kreditgivare och hanterar drygt 50 procent av den kommunala låneskulden. Vi finansierar hållbar välfärd.

Gröna lån och gröna obligationer
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Utbetalt för projekt Beviljat för projekt Gröna obligationer

Total commitments to projects

Disbursed to projects

USD 500m green bond (06/2021)

SEK 5bn green bond (05/2020)

USD 600m green bond (04/2019)

Mnkr
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4Ekonomens agenda

På nytt
jobb

Kommuninvest.
Patrick Nimander har 
utsetts till ny ekonomi- 
och finanschef för Kom-
muninvest i Sverige AB. 
Han har närmast  varit 
CFO på EKN (Export-
kreditnämnden). Han har 
arbetat inom offentlig 
finansiell förvaltning se-
dan 1998 och tillträdde 
1 april.

Trelleborg. Bo Carlbark 
är Trelleborgs kommuns 
nya ekonomichef och 
började sin tjänst 1 
augusti. Han kommer 
närmast från Region 
Skåne. Han tidigare 
erfarenhet från bland 
annat Region Jämtland 
Härjedalen, Landstinget 
i Uppsala län och Region 
Östergötland.

Klippan. Magdalena 
Stajcic tillträder tjänsten 
som ny ekonomichef i 
Klippan den 1 september. 
Hon kommer närmast 
från Åstorps kommun 
där hon har innehaft 
samma tjänst de senaste 
tre åren. Magdalena 
Stajcic efterträder 
Jan  Tingecz som går i 
pension.

Timrå. Bo Glas är Timrå 
kommuns nya ekonomi-
chef. Han kommer när-
mast från en anställning 
i Härnösands kommun 
på motsvarande position 
och har mångårig erfa-
renhet av ekonomichefs-
rollen. Bo Glas tillträdde 
sin nya tjänst den 14 
augusti.

Lagar

SJUKVÅRDSFÖRMÅNER BESKATTAS
n Skattefriheten slopas för förmån av hälso- 
och sjukvård i Sverige som inte är offentligt fi-
nansierad och för förmån av vård och läkemedel 
utomlands. (1 juli)

TANDVÅRDSBIDRAGET HÖJS
n Det allmänna tandvårdsbidraget höjs, från 
300 till 600 kronor för patienter 23–29 år eller 
äldre än 65 år och från 150 till 300 kronor för 
patienter 30–64 år. (1 april)

DEN ENSKILDES STÄLLNING STÄRKS
n Ny förvaltningslag gäller kommuner, landsting 
och statliga verk och ska stärka den enskildes 
ställning vid kontakt med myndigheter genom 
enklare och modernare regler, ökad rättssäker-
het och snabbare ärendehantering. (1 juli)

UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GYMNASIUM
n Det blir tillåtet att ansöka om uppehållstill-
stånd för gymnasiestudier, även för den som 
tidigare fått avslag på sin asylansökan. (1 juli)

HÖGRE SJUKPENNING
n Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 
till 8 prisbasbelopp från och med 1 juli 2018. 
Sett till en månadslön höjs taket från 28 438 
kronor till 30 333 kronor (prisbasbelopp 2018).
 
SOU 

UTREDER SJUKPENNING
n En särskild utredare ska analysera och vid 
behov lämna förslag rörande sjukpenningen 
för att säkerställa en mer ändamålsenlig och 
rättssäker sjukförsäkring. Socialdepartementet 

Dir. 2018:26. Delredovisas 30 januari 2019 och 
slutredovisas senast 15 oktober 2019.

BETYGSSYSTEMET SES ÖVER
n En särskild utredare ska utreda och föreslå 
hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan, samt utreda och lämna 
förslag på justeringar i betygssystemet för alla 
skolformer. Utbildningsdepartementet Dir. 
2018:32. Redovisas senast 30 november 2019.

SKL:
6 SEPTEMBER (prel): RIPS-kommittésamman-
träde. Årligt övervakningsmöte angående dis-
konteringsräntan i pensionsskulden.
9 SEPTEMBER: Val till riksdag, landsting/regio-
ner och kommuner.
25 SEPTEMBER (senast): SKL publicerar cirku-
lär och EkonomiNytt om budgetpropositionen.
2 OKTOBER (ca): SKL publicerar ny skatte-
underlagsprognos och MakroNytt 3/2018.
2 OKTOBER: Skatteverket presenterar 
 preliminärt beskattningsutfall.
V 40: SKL publicerar ny skatteunderlags prognos 
och MakroNytt 3/2018.
30 OKTOBER: Skatteverket presenterar 
 preliminärt beskattningsutfall.

RIKSBANKEN:
6 SEPTEMBER: Nytt beslut om reporäntan.

SCB:
28 AUGUSTI: Kommunernas och landstingens 
finansiella tillgångar och skulder.
31 AUGUSTI: Räkenskapssammandrag för 
kommuner och landsting.
20 SEPTEMBER: Finansiärer och utförare inom 
vården, skolan och omsorgen.

28 SEPTEMBER: Preliminär publicering av 
kommunalekonomisk utjämning och utjämning 
av LSS-kostnader.
1 OKTOBER: Utfall i utjämningssystemen.
1 OKTOBER: Preliminära inkomster och 
skatter.

RAPPORTER:
”Automatisering av arbete. Möjligheter och 
utmaningar för kommuner, landsting och regio-
ner”. SKL. Publicerad 26 juni.
”Automatiserad ärendehantering. Att frigöra 
tid för värdeskapande arbete”. SKL. Publicerad 
26 juni. 

Nyckeltal för Sverige 
•  Arbetslöshet (säsongsrensat och utjämnat): 

7,2 % juni 2018.
•  Inflationstakt: 2,1 % (juli 2018 jämfört juli 

2017). 
•   Konsumentprisindex: KPI 330,33 juli 2018 

(Index 1980 = 100). 
•  Utlåning till hushåll, tillväxttakt: 6,3 % juni 

2018).
•  BNP, volymförändring: 1,0 % (kvartal 2, 2018 

jämfört föregående period).
•  Folkmängd: 10 161 797 (maj 2018). 

KÄLLA: SCB
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Mer tid åt rätt saker

Kalla det digitalisering om du vill; det handlar om 
att se över befintliga arbetssätt och integrera den 

nya tekniken så att vi kan jobba smartare

“

”

Tillsammans med många svenska kommuner vill vi
genom smarta lösningar hjälpa till att skapa bättre
service för kommuners invånare, samt även skapa
en mer miljövänlig, e�ektiv, modern, och attraktiv

arbetsplats. Vi tycker att enkla administrativa 
processer frigör tid. Tid som kan läggas på mer 

värdefulla arbetsuppgifter. Vi är så stolta över att ha 
vunnit priset ”European IT Excellence Award för 

o�entlig sektor 2018” tillsammans med Stockholms 
stad, vilket visar att vårt fokus ligger helt rätt i tiden. 

Kontakta oss för att få veta mer!

www.Unit4.se
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Ekonomens yrkesroll

Den snabba digitala utvecklingen ruskar om 
yrkesrollen. Tack vare artificiell intelligens 
(AI) och algoritmer kan framtidens ekonomer 
reagera tidigt när något är på väg att gå fel i 
kommunens finanser. De får snabbt fram prog

noser och analyser och kan peka på var problemen finns.
– Rollen blir framför allt att kvalitetssäkra analysen och 

stödja chefernas vardag. Det blir mycket enklare att vara 
proaktiv, säger Jörgen Sandström, digitaliseringsdirektör i 
Västerås stad.

Sedan i våras testar staden att automatisera delar av 
både ekonomiprocessen och löneprocessen. Det handlar 
om avgränsade moment som är tidskrävande och där det 
lätt kan bli fel när jobbet görs manuellt. Projektet är ett steg 
i arbetet att anpassa de kommunala verksamheterna till 
teknikens möjligheter.

Automatiseringen och AI får effekter för hela ekonomi
arbetet i kommuner och landsting. Från ekonomiassisten
ternas insatser till de kvalificerade tjänster som högskole
utbildade ekonomer utför.

– Nu kan vi skörda frukterna av arbetet i de sektorer som 
har lite mer pengar och muskler. Banker och försäkrings
bolag har länge prognostiserat sina risker med teknikens 
hjälp, säger Jörgen Sandström.

DE NÄRMASTE ÅREN ser han framför sig en fortsatt rationa
lisering av enklare administrativa göromål, till förmån för 
kvalificerade analyser och mer kvalificerad handläggning. 

– Den här utvecklingen pågår för fullt och det är önsk
värt att den fortsätter. Det är händer i vården vi ska ha, inte 
i administrationen även om det naturligtvis är viktigt att 
ha en byråkrati som säkerställer att vi är effektiva.

Västerås samarbetar inom flera områden med tre andra 
kommuner i Mälardalen: Eskilstuna, Strängnäs och En
köping. Jörgen Sandström tycker att moderniseringen och 
automatiseringen av ekonomiprocesser lämpar sig mycket 
väl för samverkan och gemensamma lösningar över 
kommungränserna. Det kan både handla om att harmoni
sera sina arbetsprocesser och att helt eller delvis skapa en 
gemensam organisation. 

– Det finns ingen anledning för en enskild kommun att 
själv bygga upp den här typen av kompetens. Vi tittar på 

Vart är
yrkesrollen på väg?

n Ekonomens yrkesroll är i stark förändring 
– nu mer än någonsin. I det här numret 
tar vi ett grepp på vad det är som på-
verkar den och hur.  Digitaliseringen, 
ungas krav på meningsfullhet och 
behoven av effektivisering och 
samverkan i kommunerna är 
några exempel.

Tema: Ekonomens yrkesroll

n Robotar tar hand om det tråkiga rutinjobbet, produ-
cerar underlagsdata och fixar analyser.

När digital teknik sköter marktjänsten kan kommunal-
ekonomerna flytta fram positionerna och ge kvalifice-
rade råd till chefer och politiker.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT ILLUSTRATION: LASSE WIDLUND

FÖRENKLAR. Automatisering och roboti-
sering av enklare, ”tråkiga”, arbetsuppgifter 
ger ekonomen utrymme att utvecklas som 
rådgivare och analytiker. 
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hur ett sådant strategiskt samarbete kan se ut i våra fyra 
Mälarkommuner, säger Jörgen Sandström. 

HILLEVI HEDBERG, ENHETSCHEF för ekonomiservice i Tyresö 
söder om Stockholm, ser också att den digitala utvecklingen 
har stor påverkan på kommunalekonomernas yrkesroll.

– Man kommer att jobba mycket mer med analyser och 
kan luta sig mot säkrare data. Ekonomer måste tänka mer 
innovativt än de gör i dag, säger hon.

Under Kommek deltar Hillevi Hedberg i en panel som 
diskuterar vilket försprång innovativa kommuner och 
ekonomiavdelningar kan skaffa sig genom att våga gå före 
och testa nya lösningar. Det digitala försprånget kan sedan 
användas för att utveckla ekonomrollen.

– Det hjälper inte längre att en ekonom säger till en 
förvaltningschef att den måste spara två procent. Du måste 
kunna visa vilka processer verksamheten bör titta över och 
förändra för att kunna göra besparingen.

I GRUNDEN HANDLAR det om att hela tiden ha fokus på upp
följning. Man måste titta på hur verksamheten fungerar 
och inte bara på siffrorna, konstaterar Hillevi Hedberg.

– Du kan ha ett jättebra resultat trots att du inte har 
gjort ett dugg av det du skulle. Det är inte ett överskott i 
ekonomin vi är ute efter, vi behöver leverera bra skola och 
äldreomsorg till medborgarna.

Tyresö har jobbat med automatiseringar via sina data
system i nästan tio år, men har nu börjat titta mer på 
robotisering. Hillevi Hedberg deltar i flera olika nätverk 
och ser många möjligheter att förenkla tråkiga arbetsupp
gifter. Förkontering av fakturor och kundfakturering är 
två exempel. 

Hon understryker att det är viktigt med egna tankar om 
digitalisering – det är inte alltid det kommer direktiv ovan
ifrån. Ofta är det också personalen som bäst vet vad som 
fungerar om man vill förenkla och effektivisera.

– Ledningen är jätteglad för att jag är företagsam och tar 
itu med detta på egen hand. Vi inspirerar andra avdelningar 
i kommunen och visar att det inte är så svårt att komma 
igång, säger Hillevi Hedberg. l

Vart är
yrkesrollen på väg?

Hillevi Hedberg, 
enhetschef för 
ekonomiservice, 
Tyresö.

”Rollen blir framför allt att kvalitetssäkra 
analysen och stödja chefernas vardag. 
Det blir mycket enklare att vara proaktiv.”

Jörgen Sandström,digitaliseringsdirektör, Västerås stad

Tre faktorer som påverkar utvecklingen
4 Fokus på rådgivning. Behovet ökar av bred ekonomisk kompetens där 
uppgiften framför allt är att ge stöd till chefer och politiker.
4 Ekonomi är inte bara siffror. Unga ekonomer vill arbeta i ett menings-
fullt sammanhang, där verksamheten är det viktiga, inte pengarna i sig.
4 Större samverkan. Kommunerna närmar sig varandra för att lösa 
uppgifter tillsammans, till exempel gemensamma ekonomisystem.
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Enligt Civilekonomernas medlemsenkät 
ligger medellönen för ekonomer högre i 
privat sektor utom för grupperna ”eko

nomiansvarig” och ”redovisningsekonom”, 
vilka båda är relativt små. 

Skillnaden mellan sektorerna ligger dock 
snarare i lönespridningen, som är betydligt 
större på den privata sidan. Det visar både 
Civilekonomernas och Juseks statistik. Det är 
de högavlönade som sticker iväg och drar upp 
privata sektorn. Bland dem med lägst löner 
i respektive sektor ligger kommunanställda 
bättre till. (Se tabeller.)

Till bilden hör att privata sidans ekonomer 
oftare förhandlar bort sin övertidsersätt
ning, vilket höjer deras grundlön. Som 
exempel uppger Akademikerna på 
Volvo Cars i Göteborg att detta gäller 
för 50 procent av deras medlemmar, 
bland civilekonomer förmodligen 
något mer. Ersättningen är tio 
procent högre lön och en sjätte 
semestervecka.

Här skiljer sig biltillverkarens 
ekonomer från sina närbelägna kollegor i 
Göteborgs Stad:

– Här har man flextid och arbetar man 
mer tid än så får man betalt. Det är inte 
vanligt att avtala bort övertidsersättning. 
Det kan vara chefer som gör så, säger Jör
gen Persson, ombud för Civilekonomerna 
i Göteborgs Stad.

SEMESTERVILLKOREN ÄR BÄTTRE i kommu
nal sektor, i alla fall för äldre, med 31 
dagar från 40 års ålder och ytterligare 
en dag från 50 år. För att få en sjätte 
vecka i privat sektor krävs i regel just att 
avstå från övertidsersättning.

En annan skillnad till kommunal 
fördel är att det går att få tio procent 
extra ersättning vid föräldraledighet i 
upp till nio månader jämfört med sex 
månader i privat sektor.

Vad gäller tjänstepensioner är de 
i stort sett likvärdiga i alla sektorer, 
enligt Olle Wörman, ombudsman 
på Civilekonomerna och ansvarig för 
förhandlingar med kommuner och 
landsting.

Han pekar istället på att de mer in
formella förmånerna skiljer sig åt:

– I kommunal sektor brukar inte finnas 
så många andra förmåner än friskvårds

bidrag och viss ledighet i samband med 
klämdagar och röda dagar. I privat 
sektor finns fler tjänstebilar och 
massor med olika förmåner. Du kan 
få kemtvätt och städning hemma om 
du är någorlunda hög chef. Sådant 
förekommer inte i kommunal sektor. 
Inte heller bonus eller rörlig lön.

Värdet av förmånerna ska dock 
vara medräknade i medlemsenkätens 

grundlön, ifall instruktionerna följts.

DAGLIGA ARBETSUPP-

GIFTER ÄR i stort sett 
lika för exempelvis 

en controller eller 
redovisare oavsett var 
de arbetar, bedömer 
Olle Wörman. Men en 
skillnad är att det finns 
fler ekonom tjänster att 
välja på i privat sektor.

– Bland våra medlem
mar i privat sektor finns många spännande 

engelska titlar. I kommunal sektor finns 
egentligen bara ekonom, controller, 

redovisningsekonom och i viss mån 
utredningstjänster.

Det ger privatanställda ekono
mer större möjlighet att byta jobb 

på bredden eller utvecklas i en 
specialistroll.

– Med fler olikartade tjänster 
och arbetsuppgifter är det lättare att 

hitta karriärvägar utan att bli chef.

I samhällets tjänst vs karriär?
n Visst är lönerna högre i privat sektor och där finns fler utvecklingsmöjligheter att välja 
mellan. Men det är också mycket som förenar ekonomer i privat och kommunal sektor.

TEXTER: LARS-GUNNAR WOLMESJÖ

”Det ger privatanställda 
ekonomer större möjlighet 
att byta jobb på bredden 

eller utvecklas i en specialistroll.”
Olle Wörman

Olle Wörman, 
Civilekonomerna.

STADSTJÄNSTEMAN. Grundaren Gustav II 
Adolf står som symbol för Göteborgs 
Stad, där vi gjort nedslag för att jämföra 
ekonomens villkor mellan offentlig och 
privat sektor.

Ekonomens yrkesroll
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n För två år sedan fick Anna Falk pris för Årets 
Karriär i offentlig sektor. Nu har hon tagit steget 
över från kommunal ekonomichef till industrin:

– Utmaningarna är inte större, snarare olika.
ANNA FALK, F D EDLUND, var bara 32 år när 
Framtidsverket gav henne utmärkelsen Årets 
Karriär för hennes målmedvetna arbete som 
ekonomichef på Stockholms stadsbyggnads
kontor. Ifjol valde hon och familjen att flytta 
norrut, där hon har mycket släkt, och det rå
kade sammanfalla med att Vindelns kommun 
sökte en ekonomichef.

Men där blev hon bara kvar i tre månader. 
Indexator Rotator Systems, industriföretag på  
orten med cirka 140 anställda, ville ha henne 
som ekonomichef.

– En utmaning! Och för min framtida karriär är det bra att ha för
kovrat sig i en industriell miljö. Det är industritungt här i norr.

Det innebär andra mål. Istället för att styras av politik är det av
kastningskrav som gäller.

– I offentlig sektor har du ramar att hålla dig till och ska upprätt
hålla en budget i balans, det får inte gå minus. I privat sektor är det 
inte lika stort fokus på budget. Här mäter man mycket annat istället.

– Att påverkas mer av konjunkturläget gör det mer spännande. 
Och ingen politiker är mellanhand, säger Anna, som i Indexator 
upplever ett större ekonomiskt intresse från sina chefskollegor än 
hon gjorde i kommunal sektor.

Löneläget är ett annat i norr och hon fick gå ner i lön när hon bytte 
från Stockholms stad till Vindelns kommun. Som privatanställd har 
hon fått bättre villkor – fler semesterdagar, bättre försäkringar och 
pensionsvillkor.

Hon talar uppskattande om sin tid som ung kommunal ekonom.
– Det finns inget som säger att man inte kan göra en bra resa i 

offentlig sektor. Det finns alltid saker att ta tag i. Det är spännande 
att hitta en balans och ett gott samarbete mellan tjänstemän och po
litiker. Medan jag i Stockholm satt på en enda förvaltning, fick jag i 
Vindeln ta tag i alla frågor. Det är en otroligt bra skola för ekonomer. 

n Bilintresserad, civilekonom, göteborgare – för 
Lennart Breding var valet lätt:

– Det var naturligt att börja på Volvo.
DET HAR BLIVIT 40 år på det som nu heter Volvo 
Cars.Offentlig sektor har aldrig varit ett val.

– Nej, och jag har sett att det är lägre lön där. 
Lönen är ju en viktig anledning till att välja 
ett visst jobb, även om arbetsuppgifterna är 
viktigast.

Även internationella kontakter är en fördel.
– Det kan finnas på vissa offentliga tjänster, 

men högre upp. Här reser man även på lägre nivå.
Lennart har haft många positioner, mest på 

marknadssidan. Att byta tjänst uppmuntras av 
Volvo som ett sätt att bredda sin kompetens. Organiserad vidareut
bildning är inte vanligt. Idag är han ombudsman för Akademikerna 
med 3 200 medlemmar på Volvo Cars. Ingenjörerna är i särklass 
flest, därefter 200 civilekonomer.

I höst går han i frivillig pension efter att ha passerat 62 år. Då är 
tjänstepensionen fullbetald. De flesta ekonomer jobbar kvar till 65.

– Det händer att det kommer avgångserbjudanden, men sällan för 
Akademikerna. Vi är så attraktiva.

I samhällets tjänst vs karriär?

Civilekonomerna har ingen undersökning 
som visar hur möjligheten att vidareutbilda sig 
ser ut, men Olle Wörman lutar sig mot sin erfa
renhet av 14 års arbete med personalfrågor hos 
både privata och kommunala arbetsgivare.

– Jag upplever att det finns mer pengar för 
utbildning i privat sektor. Det är lättare att få en 
kvalificerad extern utbildning där.

SER VI FRAMÅT pekar han på de stora pensions
avgångar som väntar i kommunal sektor och 
han tror det kan bli svårt att konkurrera om 
kvalificerade akademiker. Att lyfta fram egna 
fördelar blir viktigt för sektorn.

– Det man kan konkurrera med som liten 
kommun är att ha nära till jobbet. Och att man i 
offentlig sektor får jobba politikstyrt och bidra 
till samhällsutvecklingen. l

Högre medellöner i privat sektor
Tjänst Privat Kommun/landsting Skillnad (%)
Ekonomichef 64 447 57 260 +13
Redovisningschef 59 548 54 075 +10
Controller 51 584 42 616 +21
Redovisningsansvarig 44 476 41 391 +7
Ekonomiansvarig 41 728 44 655 -7
Ekonom 40 845 37 027 +10
Redovisningsekonom 35 615 36 515 -2

KÄLLA: CIVILEKONOMERNA, MEDLEMSENKÄT 2017

Skillnaden ökar med tid och karriär
Ekonomer, Jusek Privat Kommun/landsting Skillnad (%)
10-percentil 30 000 33 000 -9
Median 45 000 40 200 +12
90-percentil 67 750 51 200 +32

Nyutexaminerade Privat Kommun/landsting Skillnad (%)
Medellön 28 800 28 500 +1

KÄLLA: JUSEK, MEDLEMSENKÄT 2017

Äldre får mer semester i offentlig sektor
Kommunalt: 25 dagars semester till 40 års ålder; 31 dagar vid 
40–50 år; 32 dagar från 50 år.
Privat: 25 dagar för alla åldersgrupper. Plus 5 dagar om över-
tidsersättning förhandlas bort.

Anna bytte till privata sidan

Lön och resor styrde Lennart

Lennart Breding, 
Volvo Cars.

Anna Falk, f d eko-
nomichef, Vindelns 
kommun.
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n Förvaltningsekonomi-
chef, controller, verksam-
hetsekonom. Listan över 
titlar i ekonomskrået är 
lång och nu tas initiativ 
för att rensa i djungeln.
EN BLICK I KEF:s medlemsregis
ter visar att arbetsgivarna har 
stor kreativitet när det handlar 
om att formulera tjänstetitlar åt 
sina ekonomer. Vanligast är rätt 
och slätt ekonom, men det finns 
många varianter. Näst vanligast är 
controller.

Region Gotland har tagit ett 
rejält grepp för att rensa i titelflo
ran och har valt att i fortsättningen 
titulera alla ekonomer cont roller 
(se artikeln här intill).

– Titlar är svårt. Controller är ju 
också en spretig titel, med olika 
tillägg som avtals, verksamhets 
och koncern, säger Åsa Högberg, 
ekonomi direktör i Region Gotland. 

Även bland chefer är utbudet 
på titlar rikt. Förutom de mer 
övergripande ekonomichef och 
ekonomidirektör, finns titlar som 
mer specifikt anger vilka områden 
chefskapet gäller, till exempel 
redovisningschef och budgetchef.

Drätselkamrer minner om kom
munal  ekonomis barndom. Men 
titeln fanns faktiskt kvar ända 
tills för några år sedan, när Agneta 
Bergbom i Boden bytte jobb.

– Jag var den sista anställda med 
den titeln. Jag bytte befattning till 
budgetchef i samband med att det 
gjordes en förändring på ekono
mikontoret under hösten 2014 då 
jag tog över personalansvaret för 
samtliga controllrar. I och med det 
fick jag också ett utökat ansvars
område och till viss del förändrade 
arbetsuppgifter, säger hon.

TORBJÖRN TENFÄLT

Vanligaste titlarna
Ekonom 1 430 st
Controller 504 st
Ekonomichef 336 st
Ekonomiassistent 125 st
Förvaltningsekonom 107 st

Bland de ovanligare hittar vi 
”kreditrisk analytiker”, ”kravhand-
läggare” och ”momsexpert”. 
 KÄLLA: KEF:S MEDLEMSREGISTER

Drätselkamrern
blev budgetchef

Controller är vi allihopa
n Alla ekonomer ska bli control-
ler. Så klarar Region Gotlands 
ekonomiavdelning sitt sparbeting 
och utvecklar samtidigt yrkesrol-
len och den ekonomiska kompe-
tensen för att kunna ge cheferna 
rätt stöd.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

Tiden när ekonomen satt bredvid för
valtningschefen och fyllde i prognoser 
är förbi. 

– Det är slöseri med resurser att ha hög
skoleutbildade ekonomer till det, säger Åsa 
Högberg, ekonomidirektör i Region Gotland.

Förra året bildade regionen en ny organi
sation med en samlad ekonomiavdelning. 
Tidigare fanns ekonomerna spridda ute på 
de olika förvaltningarna, men nu behövde 
man spara och då blev det nödvändigt med en 
samlad lösning. 

Fem ekonomtjänster måste bort för att den 
nya avdelningen skulle klara sparbetinget. 
Och för att de som var kvar skulle hinna med 
sitt jobb insåg Åsa Högberg och hennes när
maste medarbetare att ekonomerna måste 
få en ny roll och ett nytt arbetssätt. I organi
sationen fanns redan några controllrar med 
särskilda uppdrag mot förvaltningarna och 
de fick nu tjäna som förebild.

– Vi ville förstärka den del i arbetet som 
handlar om stöd och hjälp till cheferna och 
kom den vägen fram till att alla ekonomer ska 
vara controller. 

ÅSA HÖGBERG SITTER i KEF:s styrelse och har 
deltagit i arbetet med att ta fram föreningens 
certifieringsprogram. Hon och avdelningens 
övriga ledning bestämde sig för att samar
beta med KEF och med hjälp av programmet 
förse sina ekonomer med den kompetens som 

behövs för att jobba som controller; bland 
annat kunskaper i analys, coachning och en 
pedagogisk förmåga. 

– Vi är inne i det arbetet just nu och har 14 
medarbetare kvar i programmet. De befinner 
sig på olika nivå och alla kanske inte klarar 
kraven för att bli controller. Men det är dit vi 
siktar och för dem som fullföljer är tanken 
att kompetensförstärkningen så småningom 
också ska visa sig i lönekuvertet.

Hade valet att göra 
alla till controller kom-
mit även om ni inte haft 
besparingskrav?

– Tankarna har 
funnits länge, men före 
2017 var det här en köp 
och säljorganisation 
och då gick det inte att 
genomföra. Då gjorde 
vi det som kunden 
beställde.

Är det här ett arbetssätt du ser kommer att 
komma på bred front i hela kommunsektorn?

– Eftersom vi går mot mer automatisering 
och digitala verktyg borde det vara naturligt 
att gå åt det här hållet. Det är där man behöver 
ha kompetensen, inte för att tolka siffror. 

I DAG FINNS inget beslutsstödsystem i regi
onen, men det är på gång och ska finnas på 
plats vid årsskiftet. Det kommer att göra det 
lättare att utnyttja tiden. Tidigare samman
ställde ekonomer all information från perso
nal och ekonomisystem. Nu ska det arbetet 
göras maskinellt.

Så framtidens ekonomer kommer framför allt 
att vara aktiva rådgivare till beslutsfattare?

– Ja, det är där jag vill ha dem. När man 
kliver in i controllerrollen ska man jobba mot 
avdelningschefen, inte enhetschefer. Fokus 
ska vara på ledningen för det är där man kan 
göra skillnad, säger Åsa Högberg. l

Åsa Högberg, Region 
Gotland.
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KOMPETENS-
UTVECKLING. 
Sparbetinget 
inom Region 
Gotland ledde 
till att alla 
kvarvarande 
ekonomer 
utbildas till 
controller. 
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Kläderna gör ekonomen
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4  Externa möten 
Kvinna: Snygg välsittan-
de kavaj med kjol/byxa 
och bekväm blus/topp 
eller klänning. 
Man: Kavaj, skjorta, 
slips, snygga chinos/
kostymbyxa.

4  Mässor och liknande 
Kvinna: Kavaj med topp/
blus, byxa/mörka jeans 
eller kjol. 
Man: Kavaj, skjorta, 
slips, mörka jeans eller 
snygga chinos.

4  Konferenser 
Kvinna: Klänning, sko 
med klack och dämpade 
accessoarer.   
Man: Kostym, skjorta 
och slips.

  4  Inne hela dagen 
Kvinna: Blus/skjorta/
topp med kjol/byxa, 
mörka välsittande jeans 
eller casual klänning. 
Man: Skjorta, chinos 
eller mörka välsittande 
jeans.

4  Sommarklädsel 
Kvinna: Sommartopp 
med enkel kjol/byxa 
eller sommarklänning. 
Man: Skippa kavajen/
kostymen! Skjorta och 
lättare sommarchinos. 
Undvik shorts.

Alltid välklädd med Bernardicas tips

”Som ekonomichef 
kan du definitivt inte 
ha shorts när du  
träffar utomstående.”

Bernardica Bröddén, stilrådgivare

Kommunal Ekonomi bad stylisten Bernar
dica Bröddén komma med tips om vad 
ekonomichefer och deras medarbetare bör 

tänka på när de väljer kläder inför arbetsdagen.
– Hur du vill bli uppfattad som person och 

i ditt arbete – så ska du också klä dig, säger 
Bernardica Bröddén, som sedan 2005 arbetar 
med att ge personliga råd om klädval. Hon håller 
föredrag om stil och anlitas av både företag och 
kommuner som inser att det finns en del att 

vinna på en genomtänkt 
klädsel.  

Bland det första hon 
säger till dem är att arbets
platsen bör enas kring en 
klädkod och att den bör 
lyftas fram när nya med
arbetare anställs.

Hur vanligt är det med en 
klädkod i kommunerna?

– Dessvärre finns det 
nästan aldrig. 

AV KLÄDKODEN SKA till exempel framgå hur man 
bör vara klädd när man företräder sin arbets
plats utåt, när man träffar politiker och chefer 
från andra förvaltningar, och när man är inne på 
kontoret hela dagen.

Första intrycket av en person grundar sig 
ofta på hur den är klädd. Inte så sällan finns det 
också ett samband med hur hen är som person, 
är Bernardica Bröddéns erfarenhet. 

Många som vänder sig till en stylist känner att 
de har fastnat i en viss stil och vill ha tips om hur 
de kan gå vidare.

– Mitt råd är att börja lite försiktigt, så man 
fortfarande känner sig bekväm. Kanske lägga 
på en ny färg eller ett nytt snitt. Sedan kan man 
plussa på efter hand.

En grundregel är att aldrig känna sig utklädd; 
kläderna ska vara en del av ens personlighet. 
Men det finns ändå utrymme för att testa nytt. 

– Ekonomichefer i kommunerna uppfattas 
ofta tyvärr som mer nerklädda än sina motsva

righeter på företag. Jag 
tycker att de ska våga 
lite mer. Det ska ändå 
vara en skillnad 
mellan hur man 
klär sig till vardags 
och som sitt profes
sionella jag.

Det kan handla 
om ett annat snitt 
på kostymen, en 
spännande slips 
eller scarf. Män kan 
kombinera klädseln 
med en snygg klocka, 
kvinnor med en 
elegant väska. 

– Det enda man ska 
tänka på är att aldrig ha 
smårutigt eller små
prickigt. Never! Har man 
en sådan skjorta eller 
klänning blir det som på 
tv, allt flimrar och flyter 
in i vartannat. Den som 
sitter mitt emot kan inte 
koncentrera sig och hör 
inte vad man säger.

KAN MAN HA shorts på 
jobbet?

– Det där är en 
känslig fråga. Inte på en 
ekonomichef, då är det 
klänning eller linne
byxa som gäller. 

Men om det är så varmt 
som det har varit den här sommaren?

– Som ekonomichef kan du definitivt inte 
ha shorts när du träffar utomstående. Men en 
riktigt varm dag kan lite längre och snygga 
shorts  funka om du bara håller dig på kontoret. 
Vi  måste ju vara lite mänskliga också, säger 
 Bernardica Bröddén. l 

n Våga stick ut, men välj bara kläder som du känner dig 
bekväm i och som speglar din personlighet. Men sätt aldrig 
på dig smårutigt eller småprickigt!

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

Bernardica Bröddén, 
stilrådgivare.

#
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n Öka kännedomen och arbeta 
med bilden av offentlig verk-
samhet – där finns potentialen 
när kommunal sektor ska attra-
hera och behålla unga ekono-
mer.

TEXT: LARS-GUNNAR WOLMESJÖ 

Meningsfulla och intressanta arbets
uppgifter, balans mellan arbete och 
fritid, schyssta villkor, gemenskap 

på jobbet – det är ungdomars viktigaste 
kriterier för en attraktiv arbetsplats.

– Kriterierna talar för offentlig sektor, 
säger Anders Parment, ekonomie doktor och 
generationsforskare på Stockholms univer
sitets företagsekonomiska institution.

Bilden ser dock lite annorlunda ut för en 
mer karriärinriktad ungdomsgrupp och dit 
hör de ekonomstudenter Anders Parment 
möter. Där ligger fokus mer på utveckling, 
hög lön och att jobba internationellt.

– Meningsfullhet i arbetet har fått mer 
betydelse med tiden, men ligger inte så högt 
som det andra.

Anders Parment bedömer att studenter
nas bild av kommunsektorn blivit bättre 
men inte är så bra som den borde vara. Han 
brukar själv framhålla flexibilitet, frihet och 
hygglig lön. Och att avancera till kommun
chef är att få ett väldigt kvalificerat arbete 
med operativa och strategiska frågor, kris
hantering, samordning.

Han är kritisk till att offentlig sektor inte 
visar upp sig mer.

– När studenter bjuder in till mässor 
kommer bara storföretag som Atlas Copco, 
Volvo, banker och försäkringsbolag.

ATT KOMMUNALA SEK-

TORN syns dåligt på 
universiteten bekräftas 
av Sofie MalmHög
lund, 36årig ekonomi
chef för Åtvidabergs 
kommun, som tog 
examen i Linköping för 
tio år sedan. 

– Vi pratade inte 
mycket om kommunala 

sektorn. Jag läste företagsekonomi och det 
var mer inriktat på privata näringslivet.

Att hon gick till en kommun var inte 
planerat. En tillfällig tjänst ledde till fast 
anställning och avancemang.

– Jag trivs väldigt bra. Det är en diversi
fierad verksamhet med spännande och me
ningsfulla frågor. Och jag har haft en väldigt 
bra balans mellan arbete och fritid/familj.

När hon själv rekryterar brukar hon få 
frågor om arbetsmiljö, trivsel, kollegor, vil
ket stöd man får, hur det ser ut med övertid. 
Kommunen uppfattas som en trygg och 
stabil arbetsgivare.

Men det handlar inte bara om att locka de 
unga, utan även om att behålla dem.

– Jag har funderat på det utifrån mig själv. 
Varför har jag stannat? Det är viktigt att 
utvecklas. Både uppåt, med mer ansvar, och 
att kunna bredda sig kompetensmässigt, till 
exempel i olika projekt.

PÅ SKL:S AVDELNING för arbetsgivarpolitik är 
Caroline Olsson chef för sektion Arbetsliv, 
där personal och kompetensförsörjning är 
tyngsta frågan. Hon trycker på bra introduk
tion och gott ledarskap när unga tas emot.

– Ta hand om dem så de känner att de valt 
rätt. De måste få intressanta arbetsuppgif
ter, ta ansvar, pröva olika saker, lära sig nytt 
och utvecklas professionellt. För någon be
tyder det att gå in i en ledarroll, för en annan 
att fördjupa sig och bli specialist. Människor 
är olika.

Även hon betonar ökad kännedom som 
största potentialen för att locka unga eko
nomer.

– En del akademiker tänker inte på att 
kommuner, landsting och regioner kan vara 
stora arbetsgivare. En sak blir då att visa upp 
sig på mässor och konferenser, att berätta 
om verksamheten, att det är stora organisa
tioner som ger möjlighet att lära sig brett om 
samhället. l

 ”Meningsfullhet i arbetet 
har fått mer betydelse 
med tiden.”

Anders Parment

Ekonomens yrkesroll

Brett och meningsfullt 
4 Öka kännedomen om offentlig sektor. 
Visa bredden, meningsfullheten, sam-
hällsengagemanget.

4 Fler presentationer på universitet, hög-
skolor, jobbmässor – och fler praktikanter.

4 Bra introduktioner på jobbet. Möjlighet 
att utvecklas: i ledarroller, med breddad 
kompetens och/eller som specialister.

Så kan sektorn locka unga 

Sofie Malm- 
Höglund.

GENERATIONSFORSKARE. Anders Parment bedömer att studenternas bild av kommunsektorn blivit bättre men att den inte är så bra som den borde 
vara. Ett jobb inom offentlig verksamhet har många fördelar som kunde lyftas fram bättre, menar han.
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Vi tre tycker!
1. Blev yrkeslivet som du trodde? Är offentlig verksamhet 
rätt för dig? 
2. Vad skulle du vilja förändra, om du fick möjlighet? 
3. Har din utbildning gett dig bra grund för arbete inom  
offentlig verksamhet? TEXT: LARS-GUNNAR WOLMESJÖ

Annons 1/4
Digitalisera och effektivisera  
verksamhetsstyrningen.  
Vill du veta hur?

Fler än 70 kommuner arbetar i Hypergenes 
webbaserade produkt för planering, uppfölj- 
ning och analys. Vinsterna är flera: mindre 
administration och effektivare verksamhet 
liksom nya möjligheter att presentera och 
följa upp ekonomi, nyckeltal och mål.

Läs gärna mer på hypergene.se/kommun

n 1. JAG HADE SOM mål att direkt få 
ett ekonomjobb, men blev erbjuden 
ett lärarjobb i kommunen. Under 
tiden kontaktade jag kommunens 
ekonomi chef och anställdes efter 
läsåret 2017 som redovisnings-
assistent. Nu har jag ett vikariat som 
ekonom. Det var det bästa som kunde 
hända mig! Det är bra att som ung få 
chansen att komma in i en stor orga-
nisation. Jag hade tänkt mig offentlig 
verksamhet från början. Jag har haft 

en dröm sedan jag var liten att jobba i 
Gislaveds kommun. Jag har vuxit upp 
här. Det som lockar är att offentlig 
verksamhet har tillit till sina medar-
betare. Det är inte vinstdrivet. Det 
viktiga är att verksamheter funkar 
och levererar till medborgarna.
n 2. VI HAR INFÖRT en ny styrmodell, 
baserad på att tillit till medarbetare. 
Vi arbetar ständigt med olika förbätt-
ringar. Så vi är på god väg.
n 3. MIN UTBILDNING VAR affärs-

inriktad. Den var grundlig, men det 
hade varit bra om man kunnat välja 
tillägg inriktade på offentlig verksam-
het. Men jag har lärt mig i efterhand 
om kommunala sektorn på inter-
na och externa utbildningar.

Ines Hadziosmanovic, 24 
år, ekonom, Gislaveds 
kommun. Studier: Affärs
inriktad redovisnings
ekonom, Jönköpings 
yrkes högskola.

n 1. DET BLEV KANSKE inte riktigt 
som jag hade tänkt. Man har 
fasta saker att göra. Det rullar 
på och är just nu lite samma sak 
varje månad. Jag tycker det är bra att arbeta i offentlig 
verksamhet och jag trivs väldigt bra. Jag får gå utbild-
ningar och utvecklas på det sättet. Så nu ser jag ingen 
anledning att ändra inriktning, men det är inget jag 
är fastlåst i. Före utbildningen var jag intresserad av 
banksektorn. Men under tiden ändrades det, för jag har 
alltid varit intresserad av statsvetenskap och politik.
n 2. JAG HADE ÖNSKAT att man inte jobbar på samma 
sätt hela tiden. Jag gör månatliga prognoser, men istäl-
let för att då hitta lösningar vill man ha fler prognoser. 
Jag hade önskat mer tid för att arbeta med roten till 
problemen istället för ännu fler prognoser.
n 3. DET ÄR EN generell utbildning och jag ser inte hur 
man kunde lägga upp det annars. Man får en generell 
bild av ekonomin. Det är jag nöjd med. Men det kunde 
ha varit mer inriktat mot offentlig sektor och det finns 
ju sådana utbildningar. Man kunde ha gått in djupare på 
saker, men då blir det en längre utbildning. Mycket av 
det som jag arbetar med har man berört.

Henrik Ström Wiberg, 35 år, förvaltnings  
ekonom, Knivsta kommun. Studier: Före  
tagsekonomi, tre år, Uppsala universitet.

Ines Hadziosmanovic.

”En dröm sedan jag var liten att jobba i Gislaveds kommun”

”Inte riktigt
som jag tänkt”

n 1. JAG HADE HÖRT att det var bättre 
i privat än offentlig verksamhet, och 
jag har själv haft lite av den bilden 
fastän jag studerat offentlig förvalt-
ning. Att det är bättre löner, lättare 
att komma upp och att kommuner är 
komplexa, att man inte kan utvecklas. 
Men jag är positivt överraskad. Jag har 
kommit bra in i ekonomifunktionen, 
har snälla kollegor, får utvecklas, 
känna att jag är viktig. Jag har fått ett 
nätverk, arbetet är varierande, det är 
alltid något nytt som ska tas fram. 
Det är stor verksamhet i en kommun, 
inte så homogent, det händer mycket. 
Vi har fria tyglar och får ta initiativ. 
Det passar mig.
n 2. JAG SKULLE VILJA ändra bilden av 
offentlig sektor. Det är roligare än man 
tror och en intressant verksamhet.

n 3. VI FICK LÄRA 
oss grunden i 
offentlig förvalt-
ning från början. 
Jag valde en 
masterutbild-
ning och fick gå 
in på detaljnivå. 
Civilekonomer 
har kanske inte 
den kunskapen. Men de kan ha andra 
fördelar, det är bra med variation. Det 
hade varit bra om man i utbildning-
en fått lära sig något program som 
används i offentlig sektor. Inte bara 
teoretiskt utan praktiskt, som Excel.

Aldin Avdic, 25 år, ekonom, Ulrice
hamns kommun. Studier: Offentlig 
förvaltning, inriktning ekonomi, Göte
borgs universitet.

”Jag är positivt överraskad”

Aldin Avdic.

Henrik Ström 
Wiberg.

Så kan sektorn locka unga 
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”Det handlar
om ledarskap”

NU. Mohammed Khoban har 
varit i 25 år hos samma arbets-
givare. Han har skapat struktu-
rer och ordning i kommunens 
finanser, vilket han nu prisas 
för av Helmer Fredrikssons 
stiftelse. 

DÅ. Ur Kommunal Ekonomi nr 6 
2002, då Mohammed var en av de 
första att gå kursen Ekonomi och 
styrning.
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Annons 1/4

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, ett starkt alternativ för kommunförsäkring i södra Sverige. Ägs av 69 kommuner. 
Välkommen du också, kontakta oss gärna på tel 040-611 24 50/51. Besök oss gärna på Kommek, plats E 19.

Kommunassurans erbjuder ägarna:
• Offertgaranti
• Konkurrenskraftiga premier
• Direktplacering med premieåterbäring
• Skadeförebyggande arbete

Kommunassurans arbetar med 
skadeförebyggande genom att:
• Informera om skaderisker och –
 konsekvenser
• Utbilda och informera om  systematiskt  
 säkerhetsarbete
• Erbjuda samverkan och kunskapsutbyte

Kommunassurans direktplacering:
• Stabil premie över tid
• All vinst är ägarnas
• Flexibel försäkringsomfattning
• Premieåterbäring

n Från näst högst till näst lägst 
skatt i Stockholms län. Öster-
åkers budget- och kvalitetschef 
Mohammed Khoban belönas 
med Helmer Fredriksson- 
stiftelsens pris för sina insatser 
för att främja sparsamhet i 
offentlig sektor.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT   BILD: STEFAN BOHLIN

När Mohammed Khoban hade 
arbetat några av sina 25 år 
i Österåkers kommun tog 
han mod till sig och sa vad 
han tyckte: Ekonomin var i 

oordning och behövde stramas upp. Trots 
att vissa nyckelpersoner förespråkade 
ytterligare en skattehöjning framhöll han 
att det inte var den bästa lösningen.

Politikerna lyssnade och bad honom visa 
hur de skulle göra för att få ekonomin i 
balans utan att höja skatten. 

– Jag sa att jag behövde tre månader och 
rekommenderade sedan kommunen att 
slå fast finansiella mål, ekonomiska styr
regler och en budgetprocess som var bättre 
anpassad till arbetet, säger Mohammed 
Khoban, som då var budgetsamordnare.

Mer än 20 år senare är han budget och 
kvalitetschef och återger tillfället för många 
år sedan som lade grunden för det stora för
troende han i dag möter från både politiker 
och medarbetare. 

– Jag fick mer utrymme i organisationen 
och skapade en annorlunda budgetprocess. 
Bland annat gick den ut på att inte prata 
så mycket önskemål och pengar som inte 
finns. Vi behövde bli duktigare på att kolla 
vad vi gör med de pengar vi har.

ÖSTERÅKER HAR KUNNAT sänka skatten med 
2,88 öre sedan 2003 samtidigt som kvalite
ten har ökat i skolan och omsorgen. Detta 
är ett av skälen till att Skattebetalarnas 
förening nyligen belönade Mohammed 
Khoban med Helmer Fredrikssons stiftelses 
pris för främjande av offentlig sparsamhet. 

Prissumman på 250 000 kronor delar han 
med Cecilia Lejon, som lett arbetet med 
att använda digital teknik för att minska 
administration och handläggningstider i 
Trelleborgs kommun.

– I ÖSTERÅKER HAR vi jobbat som ett lag 
med skattesatsen. Den politiska viljan och 
politiska styrningen har varit stark men 
juryn ville lyfta fram den på tjänstemanna
sidan som lett arbetet. Priset var personligt 
och jag valde att använda drygt 90 procent 
av pengarna för att på olika sätt stödja 
forskningen i samhället, säger Mohammed 
Khoban.

Han har alltid varit noga med att det inte 
är sänkt skatt i sig som är det viktiga, utan 
hur sänkningen är kopplad till verksam
hetsutveckling. Med rätt åtgärder kan både 
effektivitet och kvalitet stärkas samtidigt 
som skattesatsen hålls på en låg nivå.

– Jag vill se vad som ligger bakom siffrorna 
och jag är stolt över att det inte är skatte
sänkningen i sig utan kopplingen till verk
samheten som prisjuryn belönar, säger han.

Som exempel tar Mohammed Khoban 
skolan. Österåker placerade sig förra året 
bland de tio bästa kommunerna i landet i 
statistiken från SKL:s öppna jämförelser.

– Vi har lyckats med att sänka skatten, 
förbättra resultatet och förbättra verksam
heten. De tre perspektiven ger tillsammans 
den helhetsbild som är viktig när man 
studerar en kommun. 

SAMTIDIGT SOM MOHAMMED Khoban själv 
närmar sig pensioneringen gläds han över 
att kommunen nu har lyckats reservera 
medel för hela sin pensionsskuld. Några 
uppdrag återstår, bland annat att göra fär
digt ännu ett budgetunderlag, men sedan 
hoppas han få tid över för att följa utveck
lingen i Iran, det land han flydde från i 
slutet av 1980talet. Sedan dess har han inte 
kunnat återvända.

– Jag kan åka vart jag vill utom till det 
land där jag är född. Det är tungt, men jag 
är inte ensam. Det finns fler i samma sits 
och vi hjälps åt att följa vad som händer där 
hemma, säger Mohammed Khoban. l

n VILKA ÄR SAMBANDEN mellan resurser 
och kvalitet? Mohammed Khoban har 
mött frågan många gånger under sina 25 
år som ekonom i Österåkers kommun. 
Hans diagram visar att det finns kommuner 
i Stockholms län som höjt resurser, men 
att kvaliteten ändå minskat. Och tvärtom.

– Jag har landat i att det inte finns något 

enkelt samband, säger han.
Den erfarenhet både han och politikerna 

i Österåker dragit är att det i stället till stor 
del handlar om ledarskap. Ett resultat av 
det är att kommunen för tre år sedan bild-
ade en särskild budget- och kvalitetsenhet 
och utsåg Mohammed Khoban till budget- 
och kvalitetschef.

Inget enkelt samband mellan resurs och kvalitet
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Etiken lättare att  hantera

Även om man inte kan dra några tvärsäkra 
slutsatser av siffrorna, så indikerar de att situa
tionen snarare har förbättrats än försämrats, 
sammanfattar Anders Haglund, konsult som 
genomfört etikenkäten på uppdrag av KEF.

Anledningar till försiktigheten med slutsatser är bland 
annat att undersökningarnas urval skiljer sig något åt och 
att värderingar kan ha förändrats på 20 år.

Årets undersökning genomfördes som en webbenkät med 
målet att besvara två huvudfrågor: Har de etiska problemen 
ökat, varit konstanta eller minskat? Och har problemen 
ändrat karaktär?

I en första del fick de svarande ta ställning till påståenden 
om deras roll som ekonom. Där uppgav sammanlagt 40 pro
cent att de ibland (34), ganska ofta (5) eller mycket ofta (1) var 
tvungna att göra etiska/moraliska ställningstaganden eller 
försattes i situationer som var etiskt/moraliskt jobbiga. För 
20 år sedan var motsvarande siffra 52 procent.

På påståendet att man som kommunekonom förväntas 
föregå med särskilt gott exempel eller ha en särskilt god 
moral svarade totalt 74 procent att de upplevde det ibland 
(26), ganska ofta (38) eller mycket ofta (20). Svaren ligger på 
samma höga nivå som 1998.

– När det gäller moraliska ställningstaganden och jobbiga 
situationer har det skett en väsentlig förbättring, säger 
Anders Haglund.

BASERAT PÅ ÖVRIGA resultat har han skapat en tio i topplista 
(se här intill) med de vanligaste etiska problemställningarna 
som ekonomerna möter i sin vardag.

I topp både i år (34 procent) och 1998 (30) hamnade situa
tioner där ekonomerna känner att de måste ”blanda sig i” för 
att andra medarbetare inte klarar av sitt ekonomiansvar.

Tvåan på årets lista fanns inte med i 1998 års enkät. Det 
handlar om situationer där de svarande varit tvungna att 
markera gentemot politiker och andra att ekonomiska an
taganden och bedömningar inte är realistiska.

Bronsplatsen i båda enkäterna gäller att behöva ta ett 
 större ansvar än rimligt på grund av bristande politiska 

direktiv eller 
passiva politiker.

Långt ner på listan 
 dyker ett par ”nya” etiska problem 
upp: att behöva frisera uttalanden om organisationens 
ekonomi med hänsyn till politiska reaktioner och att den 
professionella kompetensen inte bemöts med respekt.

I stället har två etiska problemsituationer från 1998 
försvunnit från topplistan: att inte veta hur frispråkig man 
kan vara gentemot massmedia angående organisationens 
ekonomi samt att få ”beställningar” från politiker som för
väntar sig ett visst resultat av en utredning.

– Men den stora förändringen är att det i dag är betydligt 
färre som upplever att arbetet är så pressande att de för sakar 
sitt privatliv. Den frågan har rasat från delad första plats med 
30 procent 1998 till en femteplats med 17 procent. Det känns 
väldigt positivt, säger Anders Haglund.

I SAMMANHANGET KAN noteras att jobbet betydligt oftare 
går ut över privatlivet bland chefer (25 procent) jämfört med 
 övriga (14). Allra jobbigast etiskt för chefer är dock att mar
kera mot politiker när förutsättningar och antaganden inte 
är realistiska (37).

Skillnader i jobbets påverkan på privatlivet finns också 
mellan kvinnor och män. 20 procent av kvinnorna och 12 
procent av männen uppger att de försakar sitt privatliv.

Enkäten och den rapport Anders Haglund skrivit inne
håller också några etiskt särskilt problematiska situationer. 
Det handlar om att bli utnyttjad i den politiska debatten, att 
få beställningar från politiker, att försköna eller frisera och 
att använda kreativ redovisning. Enligt svaren är de inte 
särskilt vanligt förekommande.

n Läget är i stort sett oförändrat, men här och var har det tagits steg framåt. KEF:s nya 
enkätundersökning ”Etik i yrkesrollen” är klar och resultaten kan nu jämföras med mot-
svarande undersökning från 1998.                             TEXTER: THOMAS ÖSTBERG

”När det gäl-
ler  moraliska 
ställnings-
taganden 
har det skett 
en väsentlig 
 förbättring.”

Anders Haglund
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Etiken lättare att  hantera
n Akademiker i kommunal sektor mår 
bra på jobbet, men utvecklingen sluttar 
nedåt. En rapport från Jusek visar dess-
utom på stora skillnader i arbetsmiljö 
mellan kvinnor och män. 

De flesta kommunalt 
anställda akademiker 
mår bra, både på och 

av jobbet. Det gäller både 
nöjdheten och det känslo
mässiga välbefinnandet som 
arbetet ger. Det som sticker ut 
positivt för kommunsektorn 
är det höga engagemanget för 
arbetet – och där är det främst 
kvinnorna som bidrar.

– Samtidigt har arbetsmiljön 
för akademiker generellt för
sämrats sedan 1980talet. Det 
borde gå åt andra hållet, säger 
Daniel Lind, samhällspolitisk 
chef på Jusek och en av förfat
tarna till den färska rapporten.

Resultaten visar att situa
tionen är särskilt allvarlig för 
kvinnor. Jämfört med 1990ta
let är det en högre andel kvin
nor som är missnöjda med sitt 
arbete och en lägre andel som är mycket nöjda. Stressen 
spelar en viktig roll:
•  42 procent av kvinnorna hinner inte återhämta sig 

efter intensiva arbetsperioder.
•  36 procent hinner inte med arbetet under ordinarie 

arbetstid.
•  29 procent upplever i hög utsträckning negativ stress.

RESULTATEN VISAR OCKSÅ att kvinnor utan barn är mer 
stressade än män med barn. Det betyder att skillnaderna 
har med villkoren och förutsättningarna att göra. Den 
generella utvecklingen med ökade produktionskrav, 
tuffare global konkurrens och möjlighet att alltid vara 
uppkopplad har troligen också bidragit.

Även i kommunsektorn är skillnaderna slående. 63 
procent av männen men bara 53 procent av kvinnorna 
är nöjda med sitt arbete. Kvinnornas sämre arbetsmiljö 
förklaras av bland annat stress, lön, närmaste chef samt 
styrning och ledning. Och det är de unga kvinnorna som 
sticker ut: stort engagemang, men lägst välbefinnande.

– Kommunsektorns stora rekryteringsutmaning 
handlar därför till stor del om att genom en bättre ar
betsmiljö locka till sig högt engagerade unga kvinnliga 
akademiker, säger Daniel Lind.

– Det finns fortfarande en subtil, outtalad ojämställd
het där kvinnor inte får ordet lika ofta, inte lika många 
intressanta uppdrag och så vidare. Allt sammantaget gör 
att det kan bli svårt att rekrytera nya trotjänare till en 
sektor som är beroende av kvinnor, säger Daniel Lind. l

Fotnot: Juseks webbenkät skickades till 2 193 yrkesverk samma 
medlemmar och hade en svarsfrekvens på 46,6 procent.

– Även där har det skett en förbättring. Men om det varit 
många som hade svarat ganska ofta eller mycket ofta här hade 
det förstås varit väldigt problematiskt. Därför är det viktigt att 
ha med sådana frågor och att ha koll på utvecklingen, säger 
Anders Haglund.

EN DEL AV enkäten berörde den personliga etiken och innehöll 
en fråga om leverantörer som erbjuder otillbörliga gåvor eller 
aktiviteter.

– Resultaten visar att det förekommer mer sällan än tidigare. 
Men trots alla diskussioner och skandaler kan man notera att 
det faktiskt är tre procent som fått sådana erbjudanden, säger 
Anders Haglund. l

Etiska tio i topplistan 2018
”Jag upplever att …”
1. 34 % … jag måste ”blanda mig i” exempelvis på grund av 
att andra inte klarar av sitt ekonomiansvar/inte är att ”lita på” 
(30 % 1998).

2. 29 % … jag markerar tydligt mot politiker och andra när pla-
neringsförutsättningar, ekonomiska antaganden/bedömningar 

inte är realistiska (ej med 1998).

3. 21 % … jag måste ta ett större ansvar/mera långt-
gående initiativ än vad som egentligen bör åligga 

mig på grund av bristande politiska direktiv/att 
politikerna är passiva (24 % 1998).

4. 19 % … tankar om kostnadseffektivitet 
har tagit överhanden framför frågan om 
kvalitet i den service som lämnas (15 % 
1998).

5. 17 % … mitt arbete är så pressande att 
jag försakar mitt privatliv (38 % 1998).

6. 16 % … vi går för långt i besparingar inom 
vår egen ekonomifunktion i det vällovliga syf-

tet att föregå med gott exempel (17 % 1998).

7. 14 % … det är svårt att avväga hur långt jag ska 
driva min egen uppfattning/hur ”envis” jag ska vara, och 

när jag ska böja mig och acceptera ett enligt min uppfattning 
ekonomiskt ”oklokt” beslut (17 % 1998).

8. 8 % … det är obehagligt/jobbigt att i min roll  
behöva vara ”nejsägare” och komma med 

negativa budskap (16 % 1998).

9. 8 % … jag måste ”frisera” mina 
yttranden/uttalanden om min or-

ganisations ekonomi med hänsyn 
till de politiska reaktionerna (ej 

med på listan 1998).

10. 5 % … min professionel-
la kompetens inte respekteras, 

utan mina analyser ifrågasätts/mina 
förslag ”körs över” (ej med på listan 1998).

Procenttalen anger total andel som svarat ”ganska ofta” eller 
”mycket ofta”.

Kvinnor upplever 
mer stress än män

”Det finns 
fort farande en 
subtil, outtalad 
ojämställdhet.”

Daniel Lind, Jusek
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Ekonomens yrkesroll

MORALISKA? 
KEF har låtit 
undersöka hur 
problematiskt 
vi tycker det är 
att använda vår 
etiska kompass. 
Förra undersök-
ningen gjordes 
för 20 år sedan. 
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n Årets kommunal-
ekonom vill att yrkes-

kåren kliver fram och 
visar att ekonomiska data 

behövs för att fatta bra beslut. 
– Vi måste vara tydligare och ta mer 

plats, säger Torbjörn Tagesson, forska-
ren som också har en fot i den kommu-
nala praktiken.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT   BILD: STEFAN BOHLIN

Årets kommunal-

ekonom 2018

Möte med

Torbjörn
Tagesson 

Torbjörn Tagesson är professor i företagsekonomi 
vid Linköpings universitet och forskar om redo
visning och revision. Men han är också kansli
chef på Rådet för kommunal redovisning (RKR).

De två perspektiven spelar in när han nu 
belönas med titeln Årets kommunalekonom. Juryn skriver 
att Torbjörn Tagesson är ”drivande i att utveckla yrkeskåren 
mot en ökad professionalitet inom redovisningsområdet”.

– Jag känner mig hedrad och trodde aldrig att en redo
visningsnormerare skulle få utmärkelsen. Det är ju väldigt 
mycket fokus på budget i den kommunala sektorn, säger 
pristagaren.

För mycket?
– Redovisning är viktigt så det borde vara naturligt att 

man inte bara budgeterar utan också följer upp hur det går 
med ekonomin. Bra redovisning är dessutom nödvändigt för 
att kunna göra bättre budgetar framöver. 

Inser kommuner och landsting fullt ut vikten av bra redovis-
ning?

– Ibland känns det som om budgetavdelningen och 
redovisningsavdelningen lever två åtskilda liv. Men jag har 
också sett exempel på när de två möts och pratar och på det 
sättet enklare kan förstå varandras förutsättningar. När 
man väl träffas löser sig ofta problemen.

Torbjörn Tagesson ser ett behov av bättre samarbete. Men 
han konstaterar också att de personella förutsättningarna 

skiljer sig åt en hel del. I mindre kommuner kan det vara 
samma personer som jobbar med både budget och redovis
ning.

VILKEN FRAMTID SER du för yrkesrollen kommunalekonom?
– Jag tycker framför allt att vi måste vara tydligare och ta 

mer plats. Ofta tas politiska beslut utan att man tänker på 
vilka ekonomiska och redovisningsmässiga konsekvenser 
det kan få. Det är bra om kommunalekonomer är med tidigt 
i diskussionen och kan ge de upplysningar som behövs. 

Sedan sex år tillbaka är Torbjörn Tagesson professor i 
företagsekonomi med inriktning mot externredovisning 
vid Linköpings universitet. Han forskar om redovisning och 
revision inom både offentlig och privat sektor.

Vägen dit började med ekonomilinjen vid Högskolan Kris

SIMULTANVERKSAM. Årets kommunalekonom 
Torbjörn Tagesson har en fot i akademin och en 
i den kommunala praktiken.

EKONOMROLLEN. ”Ofta tas politiska beslut utan att 
man tänker på vilka ekonomiska och redovisningsmässiga 

konsekvenser det kan få. Det är bra om kommunal-
ekonomer är med tidigt i diskussionen.”

"Ekonomer:
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 ta mer plats!"
tianstad och på Lunds universitet. Han pluggade företags
ekonomi med inriktning mot redovisning och finansiering 
och blev klar med sin examen 1994. En projektanställning 
på socialförvaltningen i Hässleholm följdes av ett  vikariat 
på högskolan och när han sökte doktorandutbildning 
fanns det pengar till ett forskningsprojekt om kommunal 
redovisning.

Efter några år lade han fram sin doktorsavhandling vid 
Lunds universitet 2002. Ämnet: kostnadsredovisning 
som underlag för prissättning och benchmarking inom 
VAsektorn. 

Torbjörn Tagesson hinner även med en del undervisning, 
motsvarande cirka 20 procent av en heltid. 

– I lagom mängd trivs jag med att undervisa. Jag har en 
kurs på magisternivå, men handleder också uppsatser och 

doktorander. Det är akademisk undervisning när den är 
som bäst; då handlar det inte bara om att lära ut, man lär 
sig också väldigt mycket själv. 

SPANNET MELLAN BRA och sämre studenter har vuxit, menar 
Torbjörn Tagesson. Men han understryker att både studen
ter och vetenskapliga arbeten måste bedömas i förhållande 
till sin tid. I dag finns ett helt annat datorstöd för till exem
pel statistisk analys och kontroll av referenser jämfört med 
när han själv var doktorand för 15–20 år sedan.

– De bästa studenterna i dag är betydligt bättre än vi var 
när jag var student. Men samtidigt är de minst ambitiösa 
mindre ambitiösa än vi var. 

Utöver förvaltningshögskolan i Göteborg finns i dag få 
specifika utbildningar för kommunalekonomer. De flesta 

"Ekonomer:

”Torbjörn Tagesson har under lång tid varit synnerli-
gen drivande i att utveckla yrkeskåren mot en ökad 
professionalitet inom redovisningsområdet. Detta har 
han gjort i rollen som universitetslärare och forskare 
men också som kanslichef för Rådet för kommunal 
redo visning. Torbjörn Tagesson har svarat för grund-
utbildning av studenter och bland dessa skapat 
intresse för den kommunala sektorn. Han har också 
vidareutbildat mängder av yrkesverksamma kommu-
nalekonomer. Han har i sin gärning visat prov på stor 
kompetens, integritet, entusiasm och drivkraft.”

Juryns motivering:
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yrkesverksamma har i stället läst en vanlig ekonomut
bildning vid högskolan. Hur stora inslagen av kommunal 
ekonomi och kommunal redovisning är varierar en hel del. 

Behövs det fler specialistutbildningar?
– Jag tror att det är svårt att attrahera studenter till 

utbildningar som är specifikt inriktade på kommunala 
sektorn. Snarare borde man få in mer kommunalekonomi 
i de traditionella ekonomutbildningarna. Man ska också 
komma ihåg att ekonomer rör sig mellan de olika sam
hällssektorerna.

I SIN FORSKNING intresserar sig Torbjörn Tagesson både för 
den offentliga och privata sektorn och han har gjort flera 
studier av både noterade och icke noterade bolag. Han 
tycker att det är spännande att göra jämförande studier 
och framhåller att den kommunala sektorns redovisning 
sedan 1986 har närmat sig den privata. I många fall har den 
kommunala redovisningen också mer gemensamt med 
större privata bolag än vad större bolag har med mindre 
privata bolag.

– Om det inte finns en kommunal särart försöker vi inte 
heller ha några särkommunala regler, utan samma regler 
som för de större bolagen. 

Vid sidan av undervisning och forskning har akade
min också en tredje uppgift, nämligen att dela med sig av 
kunskap. 

– Jag tycker att utmärkelsen Årets kommunalekonom är 
ett bra kvitto på att jag jobbat med tredje uppgiften, säger 
Torbjörn Tagesson.

HAN KÄNNER OCKSÅ att han har hittat en bra balans i sitt 
yrkesliv. Sedan 2008 är han tjänstledig från universitetet 
på deltid för att arbeta som kanslichef på RKR, som är 
kommunernas, landstingens och kommunalförbundens 
motsvarighet till Bokföringsnämnden.

– Jag trivs bra med att ha en fot i varje läger. Genom RKR 
träffar jag representanter för de stora byråerna, SKL, F in
ansdepartementet och enskilda kommuner och landsting. 
Jag lär mig mycket och får många uppslag till intressanta 
studier och uppsatsämnen.

Den 1 januari nästa år träder nya lagen om kommunal 
bokföring och redovisning i kraft. Eftersom den inte 
innehåller någon ny modell för pensionsredovisning tror 
Torbjörn Tagesson inte att lagen kommer få några större 
konkreta effekter i vardagen. Utredningen som föregick 
lagen föreslog en så kallad fullfonderingsmodell, men 
regeringen bedömde att konsekvenserna av en sådan 

modell behöver utredas mer. Det handlar om vilka effekter 
en ändrad modell för pensionsredovisningen får för kom
munernas och landstingens ekonomi, men också om hur 
den påverkar balanskravet och kravet på god ekonomisk 
hushållning.

Men för RKR innebär den nya lagstiftningen ändå en hel 
del arbete. All normering måste uppdateras.

– Vi har ett 20tal redovisningsrekommendationer som 
ska arbetas om och anpassas. När vi håller på med det 
försöker vi också göra en del förtydliganden och förbätt
ringar. l

TEORITYDNING. 
Som forskare 
är Torbjörn 
Tagesson van 
vid att beskriva 
den kommunala 
verklig heten i 
diagram. Som 
kanslichef på 
RKR hjälper han 
kommuner och 
landsting att tyda 
teorin.

”Jag tror det är svårt att attrahera stu-
denter till utbildningar som är specifikt 
inriktade på kommunala sektorn.”

Torbjörn Tagesson

 

… tycker till om …

Torbjörn Tagesson
Ålder: 49 år.

Bor: Villa i Kristianstad.

Familj: Fru och två döttrar (14 och 17 år).

Gör jag gärna på fritiden: Spelar golf och lyssnar på gam-
la vinylskivor, helst rock från 60- och 70-talen.

Favoritgrupp/artist: Mott the Hoople/Ian Hunter.

Dit reser jag gärna: Österrike på vintern och Italien på 
sommaren. 

… yrkesrollen:
”Våga kliva fram. Visa vad ni kan och ta plats!”
… utbildning:
”Bred ekonomutbildning är bättre än nischad för att locka 
studenter. Ekonomer rör sig mellan privat och offentlig 
sektor.”
… redovisning:
”Bra uppföljning är avgörande för att kunna göra bättre 
budgetar. Både redovisningsavdelningen och budget-
avdelningen mår bra av tätare samarbete.”
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Vi är stolta leverantörer till hälften av 
Sveriges kommuner och landsting. 
Med vår plattform för planering och 
uppföljning kan du förenkla arbetslivet. 

Läs mer på www.stratsys.se

Hälften av Sveriges  
kommuner och landsting  

kan inte ha fel
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Ska vi bli gröna  
tillsammans?
De två senaste åren har vi på KPA Pension investerat över tio 
miljarder kronor i gröna obligationer. Investeringar som både 
finansierar miljö- och klimatprojekt och ger god avkastning 
till våra pensionssparare. 

Nu söker vi fler hållbara projekt inom kommuner och lands-
ting. Står ni i startblocken för en grön satsning? Kontakta oss 
så kan vi  bli gröna tillsammans!

KPA Pension 

08-665 04 00 

kpa.se/arbetsgivare/
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Partners till KEF
Ett partnerskap med KEF inkluderar dels att dessa företag väljer KEF för att exponera sin verksamhet 
i vår tidning och i våra digitala kanaler. Det inkluderar även ett samarbete i partnerseminarier och 
andra seminarier där vi ser en fördel av att få tillgång till deras specialistkunskaper.

www.kef.se

n NU SATSAR Refero på certifiering av sina 
analytiker inom ramen för KEF:s certifie
ringsprogram.

– Det är viktigt att vår personal är helt 
uppdaterad och har rätt kompetens. Vi vill 
kunna säga ”Vi kan er verksamhet!”, säger 
Lars Fyhr, vd och grundare.

Refero, partnerföretag till KEF, identifierar 
och korrigerar felaktigheter i kapitalflödena 
hos privata och offentliga verksamheter. 
Syftet är att återföra pengar verksam
heten har rätt till och skapa säkra rutiner 
för framtiden. ”Identifiera och återföra 
dolda tillgångar” kallar man det. Felaktigt 
hanterad moms, fel eller dubbelfakture
ring, outnyttjad rätt till momsersättning, 
intressekonflikter eller oegentligheter är 
exempel på avvikelser som sker i det dagliga. 
Idag är över hälften av kunderna kommuner 
och landsting.

Refero har såväl analytiker och skatteex
perter som ITspecialister bland medarbe
tarna. Analytikerna är civilekonomer och 
har mångårig erfarenhet av kommuner, 
landsting och det privata näringslivet. Och 
till hösten börjar hela gruppen programmet 
och ska alltså om ett par år kunna titulera sig 
certifierade kommunalekonomer.

– Vi jobbar med att kvalitetssäkra kommu
nernas rutiner inom ekonomi. Det här är ett 

sätt att kvalitetssäkra oss själva, säger Jenny 
Ripäng, analytiker och delägare på Refero.

– Den ekonomiska kunskapen har vi ju, 
säger hon, och vi har lärt oss mycket som kon

sulter under resans gång. Men programmet 
kan ge oss en större förståelse för de speciella 
villkoren inom kommuner och landsting. 

– Förutom de faktiska kunskaperna är nät
verkandet värdefullt och kan ge oss insikter i 
den offentliga sektorns utmaningar.

MOMS OCH SKATT är stora spörsmål för 
offentliga organisationer. På Refero ser man 
idag att den icke debiterade momsen är en 
betydande felkälla i kommunernas ekono
mi. Ersättningssystemet är kanske inte så 
svårhanterligt i sig, men med tanke på det 
stora antalet transaktioner kan små felaktig
heter ackumuleras till stora belopp. 

– Det finns en osäkerhet i hur man ska 
 tolka lagstiftningen, säger Lars Fyhr. 
Man kan säga att det finns en inbyggd 
försiktighets princip för att man vill vara på 
den säkra  sidan. Det kan handla om väldigt 
stora belopp man går miste om.

På certifieringsprogrammets basnivå kan 
man antingen delta i kurserna eller tentera 
av de flesta kunskapsblocken direkt. Referos 
medarbetare får själva välja hur de vill göra.

– Det finns fördelar med kurserna, tycker 
Lars Fyhr. Det har ett värde att få träffa 
kollegor – och dessutom blir det ett avbrott i 
vardagen. l

TEXT: KARIN ANDRÉEN OLSSON 

”Vi vill kvalitetssäkra oss själva"

UPPDATERAR. Hos Refero 
ska hela analytikergrup-
pen gå KEF:s certifierings-
program. Vd Lars Fyhr och 
Jenny Ripäng, delägare 
och analytiker.
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FÅ ALLA PÅ
JOBBET ATT KÄNNA 

WOW! AHA! YES!

FÖR ORGANISATIONEN FÖR MEDARBETAREN

Nå snabbt ut till alla medarbetare med 
ett stort kursutbud. Det ger valfrihet och 

säkerställande av kvalitet. En lönsam 
investering i personalen med rejäl rabatt.

Välj enkelt kurser och kursavsnitt som 
passar dig och utnyttja tiden för utbildning 

maximalt. Öva och repetera när du vill.
Generell rabatt för alla KEF-medlemmar.

E-Learning i Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Office 365, Power BI m.m.
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Beställ Kommunpaket och e-Learning med medlemsrabatter på www.kef.se
Detaljerad information om kurser och kursinnehåll finns på www.officekurs.se

E-Learning från Infocell i samarbete med Kommunalekonomernas förening
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n När staten beslutar om nya 
uppgifter för kommuner och 
landsting måste man också 
avsätta pengar för kostnaderna. 
Det är innebörden av den kom-
munala finansieringsprincipen. 
Men Riksrevisionens granskning 
av tillämpningen visar att det 
finns risk för felkompensation.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG

Om en reform kostar kommunerna 
pengar ska de kompenseras för det. 
Omvänt ska de statliga bidragen 

minskas om reformen innebär besparingar.
Men en granskning som Riksrevisionen 

presenterade i våras visar på brister. En 
slutsats är att finansieringsprincipen inte 
fullt ut tillämpas som tänkt. I en kom
mentar sa riksrevisor Helena Lindberg att 
”bland annat har det inte gjorts analyser av 
hur reformerna påverkar enskilda kommu
ner, trots att nödvändiga underlag ganska 
enkelt skulle kunnat ha införskaffats”.

Följden kan bli att kommuner tvingas 
omprioritera sin verksamhet – just det som 
finansieringsprincipen ska motverka.

Enligt Annika Wallenskog, direktör för 
ekonomi och styrning på SKL, händer det 
ganska ofta att det inte görs riktiga beräk
ningar av ersättningen till kommunerna el
ler att det inte görs några beräkningar alls.

– Det händer att utredare inte tar höjd för 
finansieringsprincipen. Ett annat problem 

är att regeringskansliet ibland låter bli att 
förhandla med oss på SKL. Man säger att 
”det här kostar inte så mycket”. Men inom 
till exempel socialtjänsten har det gjorts 
massor av små förändringar som tillsam
mans har stor påverkan, säger Annika 
Wallenskog.

NORMALT ÄR GÅNGEN att regeringen och 
SKL på var sitt håll kommer fram till vilken 
summa pengar kommunerna behöver för 
att genomföra en reform. Därefter sker en 
förhandling.

– Men ibland står det i utredningens 
direktiv att reformen inte får kosta något. 
Det är oseriöst. Saker och ting kostar och 
kommunerna kan inte trolla med knäna. 
Och om de gör omprioriteringar kan de få 
kritik för det, säger Annika Wallenskog.

Enligt finansieringsprincipen ska ersätt
ningen för reformer utgå från att alla kom
muner befinner på en nollnivå. Det innebär 
att de som varit förutseende och frivilligt 
infört en verksamhet kan ”straffas” och bli 
utan ersättning eller del av den.

Annika Wallenskog tycker att staten 
ibland har förståelse för kommunernas 
behov, ibland inte:

– Man kan få höra att vi har ju fått tio 
välfärdsmiljarder i generella statsbidrag 
och att de ska täcka alla möjliga reformer. 
Ja, men det betyder inte att finansierings
principen inte ska fungera. Jag hoppas att 
staten inser att ny lagstiftning och viktiga 
reformer är gemensamma åtaganden. Det 
fungerar inte att lägga ansvaret på kommu
nerna utan att ge dem ersättning.

ANNIKA WALLENSKOG VILL dock inte peka ut 
några kommuner som särskilt drabbade:

– Man kan säga att alla kommuner drab
bas när finansieringsprincipen inte följs, 
eftersom pengarna betalas ut i kronor per 
invånare. l

Fotnot: Granskningen baserades på införandet av 
tre stora reformer: gymnasiereformen 2011, barn-
omsorgspeng och allmän förskola för treåringar samt 
ökad undervisningstid i matematik i grundskolan. 

n Gemensam fördelningsnyck-
el och möjlighet att redovisa 
OH-kostnader för köpt verk-
samhet mer rättvisande.

Så skulle SCB kunna under-
lätta kommunernas redovis-
ning för OH-kostnader.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG

Så kan man sammanfatta Riksrevi
sionens granskning av räkenskaps
sammandraget (RS). RS är statens 

viktigaste information om kommunernas 
ekonomi och används också för att göra 
nyckeltal för kommunjämförelser. Men 
granskningen visar att SCB skulle kunna 
underlätta kommunernas redovisning av 
OHkostnader och göra statistiken mer 
tillförlitlig.

Granskningen omfattade tre områden:

•  De generella förutsättningarna att 
fördela OHkostnaderna.

•  Förutsättningarna att redovisa OHkost
nader för insatser enligt LSS.

•  Förutsättningar att redovisa OHkostna
der tillförlitligt oavsett om verksamhet 
drivs i egen regi eller av någon annan.

ENLIGT RIKSREVISIONEN BÖR SCB verka för 
att det 50tal kommuner som fördelar 
sina OHkostnader centralt enligt en egen 
nyckel går över till den som SCB erbjuder.

– I granskningen framkommer inga 
tungt vägande skäl att använda olika 
nycklar. Det skapar bara onödig osäkerhet 
när kommuner jämförs, säger Lasse Ei
narsson, projektledare för granskningen.

På förvaltningsnivå saknas i dag 
uppgifter om hur stora OHkostnaderna 
är. Riksrevisionen vill att dessa kostna
der synliggörs och kan fördelas med en 
SCBnyckel.

Inom LSS finns risken att en kommun 
genom oskäligt höga OHkostnader påver
kar statens utjämningssystem.

– Vi har inte hittat några belägg för att 
det förekommer. Men om kommunerna 
använde samma fördelningsnyckel skulle 
möjligheten tas bort, säger Lasse Einars
son.

Även när det gäller OHkostnader för 
köpt verksamhet vill Riksrevisionen att 
SCB ger kommunerna bättre förutsätt
ningar till redovisning. Först när inköpt 
verksamhet få bära sina egna OHkost
nader går det att jämföra driftsformer 
rättvist.

– I dag görs redovisningen delvis 
motstridigt och hänger inte ihop. Alla 
kommuner redovisar inte kostnaderna på 
samma sätt, vilket har sin förklaring i att 
SCB:s instruktioner delvis är motstridiga, 
säger Lasse Einarsson. l

SCBnycklar kan ge bättre OHstatistik

”Alla drabbas när principen inte följs”

Regeringen ska säkerställa att …
l … kommunalekonomiska reformer 
bereds och redovisas på ett väl under-
byggt och transparent sätt.
l … analyser av hur reformers eko-
nomiska konsekvenser påverkar olika 
kommuner utförs.
l … företrädare för kommuner och 
landsting i god tid bjuds in i berednings-
arbetet.

Riksrevisionen anser

Annika 
Wallenskog, 
SKL.

BI
LD

: R
IK

A
RD

 L
 E

RI
KS

SO
N



28 KOMMUNAL EKONOMI  #4  2018

Valfrågan 2018 

1. Finanserna ska säkras
Om tio år  beräknas antalet äldre över 80 
år ha ökat med 44 procent. Sverige kom
mer också att ha 11 procent fler barn och 
ungdomar upp till 19 år – en följd inte minst 
av senare års många asylsökanden. Den 
demografiska utmaningen innebär ökad 
efterfrågan på vård och att det behövs fler 
skolor.

Utvecklingen medför även att varje 
person i arbetsför ålder ska försörja 1,89 per
soner 2026 mot 1,75 personer 2016. Kraven 
blir tuffa på kommunsektorns finanser och 
effektivitet. SKL:s senaste ekonomirapport 
pekar på att statsbidragen behöver öka med 
37 miljarder kronor till 2021 och att riktade 
bidrag bör bli färre för mindre detaljstyr
ning och mer optimal resursanvändning

Hur vill ditt parti klara kommunsektorns 
framtida finansiering?

2. Det behövs mer personal
Vårdens utbyggnad har inte hållit jämna 
steg med efterfrågan, som ökar snabbt till 
följd av växande och åldrande befolkning 
samt medicinska framstegs ökade möjlig
heter. Och skillnaderna är stora över landet. 
Dragningskraften hos större städer gör det 
svårt att ge tekniskt avancerad sjukvård 
i avfolkningsområden. Här är personal

bristen svårast med dyra stafettlösningar 
som följd, men vården brottas över hela 
landet med att personal söker sig bort. Sam
tidigt väntar nya utmaningar, inte minst 
kostnadsmässigt, när digitala lösningar gör 
att patienter kan söka vård på annat håll.

Hur vill ditt parti säkra kommunsektorns 
personalförsörjning?

Socialdemokraterna:
1. VI HAR vänt stora underskott i statsfinanserna till överskott. 
Det innebär att vi har tagit höjd för att resurserna till kommun
sektorn behöver öka. För att kommuner och landsting ska ha 
goda förutsättningar att klara välfärden nu när demografin 
förändras, vill vi höja de generella statsbidragen med minst 20 
miljarder kronor nästa mandatperiod. Vår bedömning är att 
det kommer att täcka behoven framöver.

2. GENOM FORTSATTA satsningar på utbildning, attraktiva 
arbetsvillkor och möjligheter att byta yrke mitt i livet. Vi 
har byggt ut platserna på bland annat läkar, sjuksköterske, 
lärar och ingenjörsutbildningarna, och vi 
har tillfört kommunsektorn ett stort antal 
välfärds miljarder som kan användas till 
bland annat högre löner och fler anställda. 
De satsningarna behöver fortsätta om vi ska 
klara kompetensförsörjningen.

FREDRIK OLOVSSON, 
ORDFÖRANDE I RIKSDAGENS FINANSUTSKOTT

Räkna med höjda bidrag

 Moderaterna:
1. AVGÖRANDE FÖR att klara finanserna är att så många som 
möjligt arbetar och att få lever på bidrag. Då frigörs resurser för 
välfärden. Eftersom befolkningen i arbetsför ålder inte växer 
lika snabbt som antalet äldre/barn är två saker särskilt viktiga: 
staten kommer att behöva tillföra resurser till kommunsek
torn; ekonomin som helhet behöver bli mer produktiv.

2. STORA PENSIONSAVGÅNGAR väntar kommunsektorn. Vårt 
förstärkta jobbskatteavdrag ger alla som jobbar efter 64 år en 
ekonomisk förmån – ett incitament att skjuta upp utträdet från 
arbetsmarknaden. Goda arbetsvillkor är också viktigt för att 
locka unga människor till kommunsektorn. Slutligen präglas 
skolan och vården idag av hög sjukfrånvaro, 
bland annat till följd av psykisk ohälsa. Vi vill 
därför se en särskild rehabiliteringskedja för 
lättare psykiatriska diagnoser hos Försäk
ringskassan.

CECILIA WIDEGREN, SKATTEPOLITISK TALESPERSON

n En befolkning med fler äldre 
och unga är en utmaning för 
kommunsektorn. I vår enkät 
pekar flertalet partier på ökade 
generella statsbidrag för håll-
bara finanser. Men det ska också 
finnas personal. De rödgröna 
betonar fler utbildningsplatser, 
de övriga fokuserar på att få fler 
att jobba – och längre.

TEXT: LARS-GUNNAR WOLMESJÖ  
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UTMANING. Om tio år beräknas antalet personer över 80 år ha ökat med 44 procent, liksom att 
unga upp till 19 år är 11 procent fler. Det ökar efterfrågan på vård och skolor.
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Centerpartiet:
1. GENOM ATT decentralisera makten över välfärden till dem som 
faktiskt har ansvar för den och som finns närmast medborgarna, 
– kommuner och landsting – ökar sannolikheten att resurserna 
används på det sätt som ger störst nytta. Vi vill därför satsa över 
20 miljarder på generella statsbidrag de kommande åren.

2. DET KRÄVS en lång rad åtgärder. Vi vill exempelvis införa ett 
nationellt sjuksköterskelyft för att fler ska utbilda sig och vilja 
stanna i vården. Vi föreslår att personer som tar sjuksköterske
examen får 60 000 kronor i premie efter sina första fem arbetsår 
i yrket. Vi vill också se en vård reform som gör det mer attraktivt 
för läkare att jobba i primärvården. För att möta 
personalbristen är det viktigt att vi får alla 
människor som kommit till Sverige de senaste 
åren i arbete, bland annat i välfärden.

MARI-LOUISE WERNERSSON,
ORDFÖRANDE I CENTERPARTIETS KOMMUNALA SEKTION 

OCH I FALKENBERGS KOMMUNSTYRELSE

Sverigedemokraterna:
1. DAGENS REGELVERK för flyktingar medger att staten tar det 
huvudsakliga kostnadsansvaret för boende och försörjning de 
första tre åren, vilket sedan övergår till kommunerna. Detta 
är huvudorsaken till den förutspådda försämrade kommunala 
ekonomin, vilket är djupt orättvist eftersom kommunerna 
inte är beslutsföra i migrationsfrågan. Det viktigaste för att 
för bättra kommunernas ekonomi är därför att öka stödet i 
konfliktområdens närhet och minska migrationen till Sverige.

2. EN ABSURD situation råder i Sverige med brist på sjuksköter
skor samtidigt som 10 000 utbildade sjuksköterskor jobbar i 
ett annat yrke. Att öka antalet utbildningstillfällen är därför 
otillräckligt. Det är bättre att öka attrakti
viteten för berörda yrken. Genom att medge 
rätt till heltid för offentliga yrken, blir det 
fler händer som kan minska stressen särskilt 
inom vården.

OSCAR SJÖSTEDT, EKONOMISKPOLITISK TALESPERSON

Miljöpartiet:
1. VI VILL höja de generella statsbidragen. Viktigt är att kommu
ner och landsting kan fokusera på kärnverksamhet och inte 
byråkrati. Samtidigt finns poänger med riktade bidrag – staten 
kan styra medel dit det finns behov och snabba på förändringar. 
Det pågår en översyn av hur riktade statsbidrag kan effektivise
ras och antalet minska. Vi vill ha en blocköverskridande bred 
skattereform med grön skatteväxling som grund.

2. DET BEHÖVER utbildas fler läkare, sjuksköterskor och psyko
loger. Vi behöver förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar 
i vården, för att fler ska välja yrket och stanna kvar. En viktig 
del är att låta sjuksköterskor, sjukgymnaster 
och andra grupper ta större ansvar för sina 
patienter. Det utnyttjar deras kompetens till 
fullo och avlastar läkarna. Vi vill även fortsatt 
satsa på att sjuksköterskor får lön under 
vidare utbildning.

MATS PERTOFT, POLITISKT SAKKUNNIG PÅ STATSRÅDS-
BEREDNINGEN/SAMORDNINGSKANSLIET FÖR MP

Liberalerna:
1. FÖR ATT välfärdstjänsterna ska fortsätta utvecklas och hålla 
en hög kvalitet behöver statsbidragen till kommunsektorn hö
jas. Då krävs att fler arbetar och gör det längre. Liberalerna vill 
få ut unga och nyanlända i arbetslivet genom lärlingsutbildning 
och inträdesjobb, och vi vill skattemässigt gynna äldre som 
väljer att stanna kvar i arbetslivet. Sverige behöver också fler 
människor i arbetsför ålder. Arbetskraftsinvandring ökar Sveri
ges tillväxt och konkurrenskraft; det stärker både vår ekonomi 
och kompetensförsörjning.

2. GENOM SÄNKTA skatter, goda karriärmöjligheter, bra villkor 
vid vidareutbildning och rimlig arbetsmiljö 
gör vi det mer attraktivt att utbilda sig till och 
arbeta inom bristyrkena. Vårdbiträden, under
sköterskor och lärarassistenter måste också 
finnas för att komplettera sjuksköterskor, 
lärare och annan legitimerad personal.

MATS PERSSON, EKONOMISKPOLITISK TALESPERSON

Kristdemokraterna:
1. GENOM ATT verka för tydligare prioriteringar mellan det som 
är kommunsektorns kärnverksamheter och det sektorn inte 
ska syssla med, exempelvis riskfyllda skrytbyggen som kon
ferensanläggningar och upplevelseparker. Digitaliseringens 
möjligheter måste tas tillvara, och man måste ständigt se över 
och genomföra de effektiviseringar som är möjliga. Den statliga 
detaljstyrningen är kostnadsdrivande och måste minska.

2. MAN MÅSTE ta till sig nya arbetsmetoder och arbetssätt där tek
nikens möjligheter tas tillvara för att underlätta och effektivise
ra arbetet. Det måste vara möjligt att jobba längre upp i åren. Det 
behövs ny lagstiftning som gör det enklare att samverka mellan 
kommunerna inom flera områden. Med en 
bättre integration och validering kan fler 
nyanlända få jobb inom kommunsektorn. 
Offentliga arbetsgivares attraktivitet måste 
stärkas.

BENGT GERMUNDSSON, 
ORDFÖRANDE I MARKARYDS KOMMUNSTYRELSE

Valfrågan 2018 

Vänsterpartiet:
1. PENGAR TILL välfärden har högsta prioritet. En mycket stor 
del av reformutrymmet de närmaste åren måste användas till 
att ge kommunsektorn mer resurser. För att klara välfärden 
behöver vi också höja skatterna för dem med högst inkomster 
och  mycket kapital. Våra förslag ökar skatteintäkterna med 53 
miljarder kronor fram till 2021.

2. MER RESURSER till välfärden ger möjlighet att minska arbets
belastningen, förbättra arbetsmiljön och höja lönerna, vilket 
gör att fler vill arbeta i kommunsektorn. Vi vill även öka antalet 
utbildningsplatser riktade mot bristyrken samt med start i 
offentlig sektor genomföra en generell arbets
tidsförkortning med bibehållen lön. Då orkar 
fler jobba längre. Direkt efter valet vill vi 
påbörja en satsning på sex timmars arbetsdag 
med bibehållen lön på en arbetsplats i varje 
kommun och landsting/region.

ULLA ANDERSSON, EKONOMISKPOLITISK TALESPERSON
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VILL DU UTVECKLA 
DITT LEDARSKAP?
Som chefsmedlem hos oss blir du inbjuden till våra 
seminarier och utbildningar – tillfällen för kunskap, 
erfarenhetsutbyte och yrkesgemenskap. Vi anordnar 
omkring 100 aktiviteter per år, i hela Sverige. 

Utvecklas genom våra

 ●Chefsfredagar och chefsfrukostar – 
inspirationsföreläsningar, mingel och seminarier 
för att stärka dig i din roll som chef och anställd. 
 ●Utbildningar och seminarier om aktuella ämnen. 
 ●Chefsnätverk – träffar för att byta erfarenheter 
och knyta kontakter med andra chefer.
 ●Mentorskapsprogram – utvecklingsprogram för 
både nya och erfarna chefer.

 ●Poddar & filmer – kunskap när det passar dig.

Läs mer om medlemskapet på akademssr.se/chef och kom 
och prata med oss på KOMMEK. Du hittar oss och våra 
chefsförhandlare i monter D26. 

VI SES PÅ KOMMEK! MONTER D26

Namnlöst-9   1 2018-08-07   15:12:08

n I mitten av augusti fick KEF 
två nya medarbetare. Ingela 
Karlsson och Göran Andersson 
har båda lämnat kommunala 
chefsbefattningar för att bli 
utbildningsledare och konsulter 
i KEF. Vi tog reda på vilka de är 
och vad de vill med sina nya 
jobb.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG

Som utbildningsledare kommer Ingela 
Karlsson att utgå från hemmet i Kalix. 
Och även om hon kommer att ha hela 

landet som arbetsområde så finns det ändå 
fördelar med att ha den fasta punkten så 
långt norrut.

– Ja, med mitt kontaktnät hoppas jag 
kunna se till att det hålls utbildningar även 
häruppe, så att medlemmarna inte alltid 
måste resa söderut. Och även på konsultsi
dan vet jag att det finns behov bland kom
munerna i Norr och Västerbotten, säger 
Ingela Karlsson.

Hon brinner särskilt för redovisning och 
att räkenskaperna ska vara rättvisande. 
Efter många år i den kommunala sektorn 

vet hon att bra utbildningar spelar en viktig 
roll för att nå dit.

– Där vill jag bidra med kunskap om hur 
man får ihop en helhet av de olika ekonom
rollerna, hur man omvandlar teori till prak
tik och hur nya lagkrav påverkar enskilda. 
Jag har också kunskap om över gripande 
målstyrning och god ekonomisk hushåll
ning, säger Ingela Karlsson.

Efter att själv ha gått många av KEF:s 
utbildningar har hon en bra bild av vad som 
fungerar bra och vad som efterfrågas.

– Många tycker att ekonomi är abstrakt 
och ganska svårt, säger Ingela Karlsson. 
Därför finns det alltid en pedagogisk utma
ning i att förklara ekonomi, både gentemot 
politiker och kommuninvånare. Där kan 
också min erfarenhet komma till nytta.

GÖRAN ANDERSSON HAR sin utgångspunkt 
lite längre söderut: Hudiksvall. Det han 
främst vill tillföra som utbildningsledare 
och konsult är ett verksamhetsperspektiv 
för ekonomer, hur man kombinerar eko
nomrollen med verksamhetens behov.

– Efter 20 år som chef har jag en bra erfa
renhet av hur man kan väva samman det på 
ett bra sätt, säger Göran Andersson.

Även Göran Andersson har varit en flitig 

deltagare vid utbildningar som KEF arrang
erat. En viktig iakttagelse är hur föreningen 
påverkat yrkesrollen för ekonomer som 
jobbar kommunalt.

– KEF har drivit kommunekonomens roll 
framåt. Från att ha varit en kamrerstyp som 
arbetat lite isolerat till att vara mycket mer 
delaktig i verksamheterna. I början hand
lade det om centralt placerade ekonomer. 
Nu har det breddats till förvaltnings
ekonomer och en större del av sektorn.

När det gäller kurser har han inte på för
hand några favoritämnen. Men han vill gär
na att det lite mer ska handla om lednings 
och styrningsfrågor som ger möjlighet att 
utveckla hela den kommunala sektorn.

Steget från kommunal chef till förenings
anställd resande utbildare och konsult 
förklarar han så här:

– Det är ett stort steg. Men jag har känt 
för KEF i många år och tycker att vi som yr
kesgrupp har drivit samhällsutvecklingen 
framåt på olika sätt. Om man har ett starkt 
samhällsintresse är det inte så långsökt att 
vilja jobba åt KEF. Jag ser jättemycket fram 
emot det nya jobbet och att få möta många 
medlemmar. l

Ingela och Göran nya på KEF

Göran 
Andersson
Ålder: 55 år. Familj: 

Sambo. Ny tjänst: Utbild-

ningsledare och konsult. 

Bakgrund: Utbildad 

civilekonom och civilingen-

jör. Chef för samhällsbygg-

nadsförvaltningen i Ludvika 

kommun, har tidigare haft 

samma befattning i Härnö-

sand där han även varit 

ekonomichef. Tidigare i 

KEF: Ordförande i krets 8 

(Västernorrland och Jämt-

land), medlem i cirka 25 år.

Ingela 
Karlsson
Ålder: 42 år. Familj: Man, två barn och två bonusbarn. Ny tjänst: Utbildnings ledare och konsult. Bakgrund: Utbildad civilekonom vid Luleå tekniska universitet. Ekonomichef i Övertorneå kommun, har tidigare haft olika tjänster i Luleå, Kalix och Jokkmokk. Tidigare i KEF: Ordförande i krets 9 (Norrbotten och Västerbot-ten), medlem sedan 2002.
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Forskar 
hörnan

ROBERT JONSSON

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

Det finns forskning som synliggör att införandet av nya organi
sations och styrverktyg medför tillägg och integrering. Mot 
bakgrund av det känns det viktigt att forskning bidrar med 

kunskaper om olika organisations och styrverktyg för att bidra med 
ökad förståelse och pragmatiska budskap. I detta nummer presente
ras forskning av relevans för kommuner, regioner och landsting som 
handlar om New Public Management (NPM) samt tillitsstyrning. 

I DET HÄR numrets första artikel på forskarsidorna sammanfattas en ar
tikel om NPM och kommuner. Artikeln är skriven av Sven Siverbo som 
är professor i företagsekonomi vid Högskolan Väst. I artikeln riktas 
intresset mot i vilken utsträckning och på vilket sätt NPM förekommer 

i svenska kommuner. Studien visar 
att det finns fem grupper av kom
muner som arbetar på olika sätt med 
NPM. De fem grupperna benämns 
”ickeNPMinriktad”, ”konkurrens
inriktad”, ”avgränsningsinriktad”, 
 ”resultat och kostnadsinriktad” samt 
”autonomiorienterad” och synliggörs 
i artikeln.

I DEN ANDRA artikeln på forskar
sidorna i det här numret presenterar 
Louise Bringselius, forskningsledare i 
Tillitsdelegationens uppdrag mot väl
färdssektorn, idén med tillitsbaserad 
styrning och ledning och ger även en 
lista med konkreta exempel på insat
ser inom ekonomistyrning. I hennes 
text framkommer att vi för att vända 
utvecklingen behöver minska tilltron 

till styrning som instrument och i stället utgå från den motivation och 
kunskap som finns hos medarbetare i brukarmötande professioner. 

UNDER FOU-NYTT SYNLIGGÖRS en utbildning vid namn HELA för eko
nomer i kommuner, regioner och landsting. Utbildningen har fokus 
på lärande och utveckling och bedrivs av KEFU (Rådet för kommunal
ekonomisk forskning och utbildning vid Lunds universitet). Utgångs
punkten för utbildningen är att ekonomens kunskaper och förmågor är 
och kommer att förbli en betydelsefull strategisk tillgång i en alltmer 
komplex kommunal verksamhet. l

NPM respektive 
tillitsstyrning i en 
kommunal kontext

”För att vända ut-
vecklingen behöver 
vi minska tilltron 
till styrning som 
instrument och i 
stället utgå från 
den motivation och 
kunskap som finns 
hos medarbetare.”
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n ÄNTLIGEN ÄR den här! KEF lanserar Sveriges första 
nyhetsapp med inriktning på kommunal ekonomi. 
Den gör det enkelt för dig som är ekonom i kommun, 
landsting och region att hålla dig uppdaterad om vad 
som händer och är på gång i branschen. Appen drivs 
av KEF i samarbete med Kommunal Ekonomi. 

Applikationen innehåller bland annat aktuella 
nyheter inom kommunal ekonomi och offentlig 
sektor, aktuellt från KEF som utbildningar, opinion 
och föreningsevenemang och utbildningskataloger 
och andra dokument. Appen finns att ladda ner i 
Appstore och på Google Play. Sök på kef eller kom-
munal ekonomi. 
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Håll dig uppdaterad
med KEFappen!

n KOMMUNERNA, LANDSTINGEN och regionerna har 
stora belopp i skuldförvaltning och trenden är sti-
gande sedan förra året. Det visar Kommunpuls 2018, 
undersökningen om finansiell förvaltning och håll-
barhetsarbete i offentlig sektor som KEF och Öhman 
tillsammans låtit ta fram.

Undersökningen visar också att finansförvaltningen 
mer och mer integreras i hållbarhetsarbetet. Dock 
väljer man i större utsträckning att exkludera vissa 
områden i fondförvaltningen snarare än att aktivt 
arbeta med hållbarhetsfrämjande åtgärder. 

Mer om Kommunpuls 2018 i nästa nummer av 
Kommunal Ekonomi.

Hållbarhet mer integrerat
i finansförvaltningen
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Forskare skriver

År 2013 slutade New Public Management (NPM) 
att vara ett fenomen som bara intresserade 
akademiker. Efter en artikelserie i DN av 
Maciej Zaremba började begreppet höras i nya 
sammanhang: i politiken, i den allmänna de

batten, i kultursammanhang, vid middagsborden och till 
och med i Spanarna i P1. I allt väsentligt var inställningen 
till NPM negativ, vilket den för övrigt huvudsakligen hade 
varit i forskarkretsar långt dessförinnan. Ett exempel är 
professor Irvine Lapsleys artikel ”New Public Management: 
The Cruellest Invention of the Human Spirit?” (2009). I och 
med Zarembas artiklar i dagspressen spreds den negativa 
hållningen till NPM till allmänhet och politiker. En direkt 
följd blev att civilminister Ardalan Shekarabi tog initiativ 
till att utreda alternativ till NPM i den svenska förvalt
ningen. Shekarabi befarade att NPM var för kontrollinrik
tat, ökade administrativa bördor och hotade yrkesprofes
sionerna i den offentliga sektorn. 

DET FINNS MÅNGA oklarheter kring NPM. En är vad det 
egentligen är. Det går bortom ambitionen med den här ar
tikeln att reda ut den frågan men en vanlig uppfattning är 
att NPM är en uppsättning idéer om organisation, styrning 
och ledning av offentlig förvaltning som har sin grund i 
ekonomisk teori, public choiceteori och nyliberal ideologi. 
NPM innebär att effektivitet ses som det viktigaste målet 
och därmed överordnas andra viktiga förvaltningsvärden 
som rättssäkerhet och resiliens, det vill säga att förvalt
ningen ska vara robust, motståndskraftig, pålitlig och 

långsiktigt hållbar. Enligt Hood (1991, 1995) har NPM sju ut
tryck: avgränsning, konkurrens, aktivt ledarskap, målstyr
ning, mätning av output, företagslik syn på HRM (Human 
Resource Management) och kostnadsorientering. Baserat 
på Hoods definition förefaller NPM sammantaget handla 
om att öka förvaltningarnas effektivitet genom konkur
rensutsättning och att ge chefer handlingsutrymme och 
tydligt ansvar för ekonomi och verksamhetsresultat. 

En annan oklarhet kring NPM är i vilken utsträckning 
NPMidéerna har förverkligats. Vad Hood ansåg att NPM 
var i början av 1990talet säger naturligtvis inte särskilt 
mycket om förekomsten av NPM i den svenska  offentliga 
förvaltningen idag. Det råder emellertid inte endast 
oklarhet om NPMpraxis i Sverige utan även internatio
nellt. Inflytelserika internationella forskare ställer frågan 
i vilken utsträckning NPM har införts, och till och med om 
NPM egentligen har införts alls (Pollitt, 2002; Andrews och 
van de Walle, 2013). 

I DEN HÄR artikeln riktas intresset mot den svenska 
kommunsektorn. Huvudfrågan är: I vilken utsträckning 
förekommer NPM i svenska kommuner? Frågan har be
svarats genom en enkät som skickats ut till kommunernas 
ekonomichefer med frågor om organisation, styrning och 
ledning (effektiv svarsfrekvens var 59 procent) och genom 
att använda officiell statistik (insamlad av SCB och tillhan
dahållen av Kolada) om upphandling och bolagisering. 

Av studien framkommer att det i den svenska kommun
sektorn finns tydliga inslag av NPM. Till exempel finns 

n I artikeln riktas intresset mot den svenska kommunsektorn och i vilken utsträckning NPM förekom-
mer i svenska kommuner. Sven Siverbo som är professor i företagsekonomi med inriktning ekonomi-
styrning vid Högskolan Väst har författat en KFi-rapport (nr 144). I rapporten framkommer att det 
finns tydliga inslag av NPM i kommunsektorn, men att kommunerna arbetar på olika sätt med NPM.

Vem
älskar
NPM? 

KOMPLEMENT. Svenska kommuner tillämpar NPM i ganska stor utsträckning, men på olika sätt. Det finns också indikationer på att införandet av nya 
organisations- och styrverktyg inte medför att gamla försvinner utan nytt läggs till gammalt.
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det kommuner som har bolagiserat mer än hälften av sin 
verksamhet och som har handlat upp över hälften av sin 
verksamhet på den öppna marknaden. Väl så intressant 
är emellertid att det finns stora olikheter inom kommun
sektorn i hur mycket olika NPMuttryck tillämpas. Det 
förefaller dock inte finnas någon grupp av kommuner som 
är helt och hållet NPMinriktad, utan de kommuner som har 
satsat hårt på ett eller två uttryck av NPM har ofta genom
snittliga eller lägre värden på andra NPMuttryck. 

AV STUDIEN FRAMKOMMER att det finns fem grupper av 
kommuner som arbetar på olika sätt med NPM. En grupp 
som kan benämnas ”ickeNPMinriktad” utmärks av att 
vara förhållandevis ointresserad av NPM. Två grupper är 
tämligen NPMorienterade men på olika sätt. Den ena är 
”konkurrensinriktad” och den andra ”avgränsningsinrik
tad”, det vill säga organiserar sig gärna i resultatenheter 
eller i bolagskonstruktioner. Därutöver återfinns en grupp 
med kommuner som är ”resultat och kostnadsinriktade” 
och en grupp som är ”autonomiorienterad”, det vill säga med 
betoning på stort handlingsutrymme för chefer. Framtida 
studier kan inriktas på att kartlägga om dessa fem distinkt 
åtskilda sätt att arbeta i enlighet med NPMidéer har konse
kvenser för de tre förvaltningsvärdena effektivitet, rätts
säkerhet och resiliens. 

Studien ger också en indikation på att NPM inte riktigt 
tillämpas som avsett i den svenska kommunsektorn genom 
att visa att kommuner som arbetar med resultatorienterad 
styrning inte ger ansvariga chefer frihet att välja hur resul

taten ska uppnås, utan 
låter den traditionella 
regelstyrningen finnas 
kvar. Liknande observa
tioner har gjorts i andra 
studier, exempelvis i Ja
kobsen och Mortensens 
(2016) fallstudie av den 
danska grundskolan. 
Att NPMuttryck inte 
ersätter, utan snarare 
kompletterar och vävs 

samman med, traditionella managementformer i svenska 
kommuner ligger i linje med Pollitts (2016) resonemang 
om ”marmorering”, det vill säga att införande av 
nya organisations och styrverktyg inte medför 
att gamla försvinner utan att nytt läggs till 
gammalt och integreras i en helhet där 
organisationerna försöker få ut det bästa 
av varje verktyg. 

DET KAN EMELLERTID inte uteslutas att 
det finns nackdelar med att lägga till 
ny styrning utan att ta bort något av den 
gamla. Kostnaderna för styrning kan öka, inte 
minst genom mer byråkrati och administration. 
Mer styrning kan signalera bristande tillit till de 
chefer och medarbetare som arbetar i kom
munerna, vilket är en diskussion som förs 
inom ramen för den så kallade Tillits
delegationen (SOU 2017:56). I fallet med 
resultatstyrning och regelstyrning kan 
ansvarsförhållandena bli oklara eftersom 
det blir otydligare om det är den resultat
ansvariga chefen eller den som bestämde reglerna 
som är ansvarig för resultatet. Dessutom kan 
regel styrningen eliminera den autonomi som är 
nödvändig för att förverkliga intentionerna bakom 
resultatstyrning. 

Artikeln baseras på KFirapport 144, NPM i svenska 
 kommuner. l
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”Nytt läggs till gammalt och integreras 
i en helhet där organisationerna för-
söker få ut det bästa av varje verktyg.”

Forskare skriver

SVEN SIVERBO

Professor i företagsekonomi, 

Högskolan Väst. 

Månadens 
forskare

Annons 1/4
Digitalisera och effektivisera  
verksamhetsstyrningen.  
Vill du veta hur?

Fler än 70 kommuner arbetar i Hypergenes 
webbaserade produkt för planering, uppfölj- 
ning och analys. Vinsterna är flera: mindre 
administration och effektivare verksamhet 
liksom nya möjligheter att presentera och 
följa upp ekonomi, nyckeltal och mål.

Läs gärna mer på hypergene.se/kommun
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Sverige är ett av de länder som utmärks av en stark 
kärlek till lagreglering och formalisering, menar  
Lars Trägårdh och Hans Berggren i sin tänkvärda 
bok Är svensken människa? (2015). Vi älskar kort och 
gott ordning och reda. Denna passion kan förklara 

en del av den höga generella tillit som präglar det svenska 
samhället, det vill säga tilliten gemene man emellan. Men 
samma passion som har lett till hög generell tillit, ser ut att 
ha lett till låg (specifik) tillit i styrningen. Allt fler medar
betare vittnar idag om hur vår tendens att formalisera och 
reglera har lett till minskad motivation, försämrad arbets
miljö, sämre tjänster till medborgare och mer ineffektiva 
verksamheter i stat och välfärdssektor. 

Som en motreaktion har vi börjat tala om behovet av mer 
tillit till de brukarmötande professionerna i den offentligt 
finansierade sektorn. Några av de professioner som behö
ver detta utrymme är läkare, sjuksköterskor, lärare och 
socialhandläggare. Ju mer man har ökat ambitionen att styra 
deras verksamhet, desto mer har dessa yrkesgrupper funnit 
sitt handlingsutrymme kringskuret. På många håll har man 
fastnat i en dålig spiral där alltför detaljerad styrning leder 
till bristande kvalitet och effektivitet, vilket i sin tur har lett 
till mer styrning och växande staber – och ännu lägre upp

levd kvalitet och effektivitet. I stället för att fokusera på sitt 
huvuduppdrag tvingas nämligen professionerna ägna sig åt 
att dokumentera, rapportera och administrera. Tidningen 
Vårdfokus visade nyligen hur de centrala staberna i många 
landsting har vuxit mer än kärnverksamheten i sjukvården 
(Westin, 2018). Det kan ha goda förklaringar, men trenden 
märks även internationellt (Mintzberg, 2017).

BAKOM UTVECKLINGEN FINNS de bästa intentioner. Politiska 
förtroendevalda och högre chefer och tjänstemän har lärt sig 
att tro att vi kan styra fram goda resultat med hjälp av mål 
och resultatmått, detaljerade direktiv och riktlinjer, krav på 
dokumentation och rapportering samt tillsyn och ansvars
utkrävande. Så är det också ibland. Detta är viktiga verktyg 
i alla verksamheter. Men mycket tyder på att vi har nått vägs 
ände med just dessa instrument. Idag måste vi tänka nytt. 
Det är viktigt av flera skäl. Ett skäl är den höga kunskaps
nivå som finns i samhället idag och de krav som medborgare 
därför har anledning att ställa på samskapande av offentliga 
tjänster. Genom att delegera så mycket handlingsutrymme 
som möjligt till lägsta tänkbara nivå i organisationen ökar 
man förutsättningarna för anpassningar inte bara till perso
nalens behov – utan också till medborgarens.

Forskare skriver

Tillit – bättre kvalitet
med mindre styrning

n Tvärtemot intentionerna har dagens styrning alltför ofta lett till sämre kvalitet i välfärdstjänsterna 
och lägre effektivitet. För att vända utvecklingen behöver vi minska tilltron till styrning som instru-
ment och i stället utgå från den motivation och kunskap som finns hos medarbetare i brukarmötande 
professioner. Louise Bringselius, forskningsledare i Tillitsdelegationens uppdrag mot välfärdssektorn, 
berättar här om idén om tillitsbaserad styrning och ledning och hon ger även en lista med konkreta 
exempel på insatser inom ekonomistyrning.

ILLUSTRATION: 
LASSE WIDLUND
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FoUnytt
n HELA ÄR ETT utbildningsprogram som vänder 
sig till ekonomer i kommuner och regioner med 
kvalificerade arbetsuppgifter och som känner 
ett behov av att vidareutveckla sig själva och 
sin verksamhet. Utbildningen har tagits fram 
tillsammans med yrkesverksamma i en projekt-
grupp. Denna samverkan med praktiken har 
säkerställt programmets relevans och kvalitet.

Utgångspunkten är att ekonomens kunskaper 
och förmågor är och kommer att förbli en bety-
delsefull strategisk tillgång i en alltmer komplex 
kommunal verksamhet. Den kräver inte bara för-
ståelse för den egna organisationens förutsätt-
ningar utan också för hur olika delsystem hänger 
samman i en helhet, en helhet som påverkas av 
alltmer pluralistiska och fragmenterade behov. 
I detta sammanhang blir ekonomens analytiska 
och systematiska förhållningsätt viktigt för att 
identifiera mönster och förstå och leda helheter. 

Att jobba utifrån en Helhetssyn, förstå Eko-
nomiska samband och hur helheten kan Ledas 
och Analyseras är också utbildningens akronym. 
Utbildningen har tagits fram i nära samverkan 
mellan praktik och akademi och utbildningens 

resurspersoner har flerårig erfarenhet av såväl 
forskning som utbildning inom kommunal och 
regional verksamhet. 

Utbildningen fokuserar på deltagarnas 
individuella kompetensutveckling och professio-
nella nätverk för att bättre möta en kommunal 
framtid. Mångfald och variation i pedagogik och 
innehåll präglar programmet. KEFU:s (Rådet för 
kommunalekonomisk forskning och utbildning) 
resurspersoner har lång erfarenhet av forskning 
och utbildning inom de olika delområdena.

Deltagarna möter flera föreläsare per dag, 
inbjudna gäster, ges tillfälle till egna reflektioner 
samt arbetar aktivt med grupparbete och pre-
sentationer. Sammantaget gör detta att HELA 
har en unik profil jämfört med andra motsvaran-
de program. 

PROGRAMMET LÖPER ÖVER sex dagar uppdelat på 
två internatstillfällen och två heldagar och leds 
av en programchef som svarar för kontinuitet 
och den röda tråden. 

För mer information, kontakta: Mikael Hell-
ström: mikael.hellstrom@kefu.se, 0733-997820.

HELA – en utbildning i tiden

I forskningen talar man (Adler, 2001) om tillit som en av 
tre styrprinciper i samhällen och organisationer. Övriga 
två styrprinciper är konkurrens (marknad) och reglering 
(formalisering, hierarki). Samtliga tre styrprinciper behövs, 
men de behöver befinna sig i någorlunda balans.

Ett annat sätt att tala om tillit är att skilja mellan styrning 
där man antingen ser organisationen som en maskin och 
utgår från att medarbetare behöver yttre belöningar för att 
vilja prestera, eller som en organism där människans moti
vation är central och man antar att människor i grunden vill 
prestera (McGregor, 1960).

Det är också vanligt att uttrycket New Public Management 
(NPM) används för att beskriva utvecklingen. NPM är ett 
samlingsbegrepp för en rad olika trender, men bland dessa 
märks bland annat ett starkt fokus på ekonomiska värden, 
konkurrens och prestationsmätning med kvantitativa mått 
(Hood, 1991). När vi idag använder tillit så handlar det om 
att i stället för konkurrens inrikta oss mot samarbete, att i 
högre grad utgå från professionens inre motivation och kun
skap, att öka tonvikten vid relationsbyggande för spontan 
problem lösning samt att använda fler kvalitativa metoder 
för att förstå och utveckla verksamheter.

HUR ÖVERSÄTTS INRIKTNINGEN mot tillit i styrning och led
ning till principer för just ekonomistyrning i verksamheter, 
som denna tidskrift är inriktad mot? I det följande finns 
några exempel.
l Verka aktivt för att sovra bland mål och resultatmått, för 
att på så vis ge kärnverksamheten mer handlingsutrymme.
l Analysera den totala kartan av styrsignaler som verksam
heten är föremål för när nya styrsignaler (mål, resultatmått, 
rapporteringskrav och så vidare) införs.
l Utforma mål och indikatorer i samråd med de yrkes
professionella i ”frontlinjen” (det vill säga brukarmötande 
yrkesgrupper).
l Säkerställ att det finns ett verksamhetsnära och service
inriktat stöd med rapportering etc.

l Inför 
kvalitativa 
moment vid 
utvärdering 
av prestatio
ner, för att ge 
utrymme för en fördjupad förståelse av verksamheten.
l Inrikta styrningen mot utveckling i konstruktivt samråd, i 
stället för ett hårt ansvarsutkrävande som skapar rädsla.
l Belöna även insatser som ger positiva resultat i andras 
budget än den egna.
l Om möjligt, styr inte på alltför detaljerad nivå, utan lägg 
styrningen på en organisatorisk nivå som motverkar stup
rörstänkande och möjliggör samverkan.

TILLITSDELEGATIONEN HAR NU presenterat sitt huvud
betänkande (SOU 2018:47), tillsammans med en forsknings
antologi med konkreta exempel (SOU 2018:38) och en 
tillsynsrapport (SOU 2018:48). Man lämnar därmed välfärds
sektorn och går i stället över till statsförvaltningen, utifrån 
ett tilläggsdirektiv. För att fortsätta utbyta erfarenhet i kom
muner och landsting har dock nätverket Tillitståget bildats. 
Välkomna att fortsätta dialogen där! l
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Vi hittar mer
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Outnyttjad kreditnota 
156 900 kr

Dubbelfakturerad tjänst
54 225 kr

Avvikelse kostnadsfördelning
354 625 kr

Bluffaktura
 11 236 kr

Idag samarbetar Refero med  
en tredjedel av Sveriges 
kommuner och landsting 

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

Det är enkelt att anlita Refero

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

Dags att förändra oss, innan andra ändrar oss. 
Behovet av utveckling och ökad effektivitet 
omfattar även oss inom olika administrativa 
funktioner. Tänker på min vän som i ur och 
skur cyklar mellan hemtjänstkunderna och 

mäts i minuter. Hur mäts vi ekonomer?
Jag är på väg mot nya utmaningar och ett nytt spännande 

uppdrag som ekonomidirektör i Västerås stad. Gemensamt 
med mina senaste uppdrag, i Järfälla och Upplands Väsby, 
är att hantera ekonomin under stor tillväxt i Stockholms
regionen. Expansionen i kommunerna är positiv men stäl
ler samtidigt krav på förändring och effektivisering. Stora 
investeringar och ökat behov av välfärdstjänster medför att 
varje krona måste prövas utifrån största nytta för medborg
arna. Detta samtidigt som försörjningskvoten innebär att 
snart ska en person som arbetar ”försörja” en person som 
inte är i arbetsför ålder.

ALLA ÄR NOG överens om att det inte går att springa fortare, 
snarare att arbeta smartare. Allt oftare nämns digitalise
ring som den möjliga vägen, det vill säga att digitalisera 
sådant som är möjligt att digitalisera. AI, artificiell intel
ligens, datorer som har möjlighet att på ett strukturerat 
sätt hantera ofantliga mängder information för exempel
vis analyser och prognoser är fullt möjlig. Hur stödjer vi 
ekonomer en sådan utveckling, så att vi kan frigöra tid och 
komma ut ur våra rum för att på ett än bättre sätt stödja 

dem vi är till för? Tar vi inte initiativ till en sådan utveck
ling kommer andra att göra det.

I mycket av förändringsarbetet är vi ekonomer viktiga 
spelare. Vi är med och talar om hur mycket som behöver 
sparas, vilket krav på effektivisering som krävs. Det jag 
funderar på är hur vi utvecklar och effektiviserar ekonomi
processerna och målstyrningen? Vilka krav ställs på oss att 
förändra och utveckla inom en allt snävare ekonomisk ram 
utan att överföra uppgifter på verksamheten? Hur mäts och 
följs vi upp av dem vi är till för? Hur tar vi digitaliseringen 
till hjälp för att uppnå förbättringar i våra processer? Och 
inte minst på vilket sätt har det blivit lättare att vara chef 
i våra verksamheter tack vare de processer vi utvecklat? 
Jag tror vi många gånger måste städa trappan uppifrån i 
dessa processer och börja med oss som ekonomer. En annan 
viktig del är att utveckla samspelet med våra leverantörer i 
syfte att utveckla och göra de digitala beslutsstöden än mer 
användarvänliga. Här har vi ett tydligt förbättringsområde.

VIKTIGT ÄR OCKSÅ att utveckla ”lagspelet” inom våra pro
cesser, både inom ekonomi och med övriga kompetenser 
för att stödja verksamheten. Svenska fotbollslandslaget är 
ofta överlägset som lag, även om enskilda spelare kanske 
inte är det. Det är exakt samma inom våra processer. Jobbar 
vi inom våra stuprör eller bara ser till egna förvaltningens 
bästa uppstår suboptimeringar som inte stärker helheten.

Är framtiden för oss ekonomer dyster? Självklart inte 
– det är både roligt och stimulerande att arbeta i vår sektor – 
men vi måste förändra oss innan andra ändrar oss. Vi mås
te ta de möjligheter som digitalisering och AI ger oss för att 
utveckla vårt arbete och våra tjänster, så att vi ekonomer på 
ett än bättre sätt kan stödja dem vi är till för. l

Månadens 
krönikör

Förändringens vindar 
blåser – även på oss!

ANETTE ÖMOSSA 

Nytillträdd ekonomidirektör i 
Västerås stad. Kommer närmast 
från posten som ekonomi-
direktör i Järfälla kommun.

”Vi måste ta de möjligheter som 
digi talisering och AI ger oss.”
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Arribatec hjälper sina kunder att effektivisera och digitalisera genom innovativt användande av IT. 
Vi levererar integrerade lösningar och digitala processer i kombination med befintliga HR- och 
ERP-system, integrationslösningar och egen digital plattform. Vi har djup och bred erfarenhet av 
bland annat Unit4 Business World ON! (Agresso), Xledger och iCore men är oberoende av system 
och engagerade i att hjälpa våra kunder att skapa tillväxt och bli mer konkurrenskraftiga
 
iCore är experter inom affärsintegration. Plattformen iCore Integration Suite levererar ekonomiskt 
attraktiva och skalbara affärsintegrationer. iCore Integration Suite öppnar upp befintliga IT-system 
för digitalisering, e-handel och automatiserade processer. Effektivisera era systemstöd och skapa 
förutsättningar för att hantera dagens och morgondagens verksamhetsutmaningar.
Vi är möjliggörare för er digitalisering!
 
Xledger är ett modernt och webbaserat affärssystem. Xledger digitaliserar och automatiserar ekonomi-
processerna genom en unik systemarkitektur. Fria uppgraderingar, effektiv koncernhantering, automa-
tisk bankavstämning och en hierarkisk struktur som hanterar arv och registervård förenklar er vardag. 

Vi hjälper er att bli mer digitala 
och effektiva genom 

innovativt användande av IT!

arribatec.com

Välkommen att kontakta oss på 
telefon 0722 – 44 00 34, 0702 – 44 63 72 eller mail info@arribatec.com. 

Läs mer på arribatec.com!

Vi ses väl på Kommek  i augusti! Arribatec och två av våra partners, 
Xledger och iCore kan berätta mer för er hur ni kan bli mer effektiva 

genom integrerade, automatiserade och digitala processer.

Vi finns 
i monter 
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Annons

Tack till alla som besökte oss på Kommek!
Där visade vi hur Visma Budget och Prognos effektiviserar arbetet, hela året.

 
Vill du veta mer om BoP, budgetverktyget som underlättar vardagen för över  

hälften av Sveriges kommuner och ger dem enkel koll på läget?

Besök visma.se/enterprise/bop
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