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Nästa nummer utkommer tisdag 4 december 2018.

Innehåll
T ack för fantastiska dagar i Malmö på vårt föreningsmöte och KOMMEK! Det 

är vi tillsammans som gör dessa dagar så värdefulla. Var och en bidrar vi på 
olika sätt med våra erfarenheter, tankar och idéer – det är i utbytet som vi 
kan växa och bli bättre. Vi kan ta med oss de goda exemplen och utveckla vårt 
arbete. På så sätt kan vi bidra till utvecklingen inom det kommunala området.

KOMMEK arrangeras tillsammans av SKL, KEF, Region Skåne och Malmö stad. I arbetet 
med KOMMEK vill jag särskilt tacka Lennart Hansson 
som varit ordförande för styrgruppen och som nu går i 
pension från SKL. Läs gärna mer om honom i intervjun 
här i tidningen. 

I det här numret har vi med flera reportage från 
KOMMEK och föreningsmötet. Vi har också en intervju 
med en av våra gäster, Chris Morrill. Han är chef för 
Government Finance Officers Association (GFOA) , vår 
systerorganisation i USA och Kanada. Han intervjuas 
av Anders Haglund, valberedningens ord förande, som 
besökte GFOA:s årskonferens i våras. 

PÅ FÖRENINGSMÖTET fastställde vi verksamhetsplanen 
och här kommer ett axplock ur verksamheten för 2018–2019:  

•  Utveckla och genomföra program för certifierad kommunalekonom.
•  Sprida omvärldsbevakning för att stärka kommunalekonomernas kompetens.
•  Utveckla föreningens utbud av e-learning.
•  Dialog kring kompetensutvecklingsbehov med medlemmar och deras arbetsgivare.
•  Ta fram och sprida stödmaterial för kompetensutvecklingsplanering.
•  Genomföra studier för att öka kunskapsspridningen inom VA:s överskottshantering och 

finansiering av framtida investeringar, budgetprocessen samt den digitala ekonomen.
•  Delta i diskussion om ramverk för revision av finansiella rapporter.
•  Synliggöra ekonomrollen och ekonomiämnet genom utmärkelserna Årets kommu-

nalekonom, Årets insats och Årets kommunalekonomiska uppsats.
•  Närvaro på högskolor och universitet för att öka attraktiviteten för yrket.
•  Studie av hur etiska frågor upplevs av medlemmar i kommuner och landsting och föra 

dialog kring resultatet. 

ETT DIGERT verksamhetsår väntar, som synes. Nästa år vet vi om 
ambitionerna håller – då möts vi på förenings mötet 2019! 

Nu överlämnar jag till er att läsa och reflektera över en 
riktigt välfylld tidning!  l

Fina dagar i Malmö!
KOMMUNAL EKONOMI  #5  2018
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Noterat

”Inför vård-
valstyrelser  
i Stockholm”

n Utredare Håkan Sörman har 
presenterat ett förslag till kost-
nadsutjämning. För vissa kom-
muner och landsting innebär 
det stora förändringar.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

DEN 1 OKTOBER presenterade regeringens 
utredare Håkan Sörman sitt förslag till ny 
kostnadsutjämning för kommunsektorn. 
Syftet med den nya fördelningen är att kom-
pensera bättre för socioekonomiska fakto-
rer och förbättra glesbygdens villkor. Om-
fördelningen ökar från 10 till 12 miljarder, 
och ska i huvudsak gynna kommuner och 

landsting i glesbygd, med liten befolkning 
och stora socioekonomiska utmaningar. 

Omfördelningen i systemet skapar vinna-
re och förlorare, och mottagandet blir där-
efter. På ledarplats i borgerliga Ulricehamns 
Tidning skrev man ” Prisa utredaren, här 
kommer skatteåterbäringen!”. 

I VÄSTERNORRLANDS Allehanda framhöll 
den s-märkta ledarskribenten att ”ingen 
förlorar på att staten skjuter till medel där 
det behövs för att möta behoven”. 

Håkan Sörman ansåg att det blir för 
mycket fokus på förändringen:

– Utfallet är lika viktigt, sade han och 
pekade på Stockholms län där landsting 

och kommuner förlorar 1,7 miljarder men 
fortfaran de får ett nettobidrag på 366 
krono  r per invånare.

PÅ SIN BLOGG skrev SKL:s chefsekonom 
Annika Wallenskog att förslaget innebär 
stora förändringar: 13 landsting (inklusive 
Gotland) får en förändring på över 500 
kronor per invånare, 15 kommuner får ett 
förbättrat utfall på över 2 000 kronor per 
invånare och 70 kommuner på mer än 1 000 
kronor per invånare.”

Eftersom omfördelningen sker inom 
systemet ”är det viktigt att betänkandet 
skickas ut på remiss till SKL:s samtliga 
medlemmar”, summerade hon. l

BI
LD

: I
ST

O
C

K

Nytt förslag till kostnadsutjämning

ROBIN HOOD. Ta från de rika, ge till de fattiga? Inte riktigt. Danderyd får ett tillskott på 486 kronor per invånare, exempelvis.
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… skriver ortopederna 
Tycho Tullberg och 

Magnus Forssblad i en 
debattartikel i Dagens 
Medicin. Syftet är att 

öka professionernas 
inflytande.

36,47%  
fick nybildade partiet  
Oberoende Realister  

i Hagfors vilket gör dem  
till landets största  

lokala parti.

n STRID HAR brutit ut i Luleå kommun sedan revisionen, 
trots JO-kritik för tio år sedan, inte flyttat sina handlingar 
från en revisionsbyrå till kommunen. Lotta Ricklander på SKL 
kommenterar:

– Revisorerna bedömer vad som ska arkiveras. De hand-
lingarna hör till myndigheten och ska finnas hos kommunen, 
säger hon. Diariet kan dock skötas av ett sakkunnigt biträde. 

– Men arkivet ska finnas hos kommunen.

Revisorernas arkiv

n EKONOMIDIREKTÖR Susanne 
Aidanpää avskedades i somras, 
men stämde kommunen och 
krävde att avskedandet skulle 
ogiltigförklaras och även ett 
skadestånd. I september 
kom parterna överens: 
Hon får en ersättning på 
totalt 1,2 miljoner kronor 
och avslutar tvisten med 
kommunen.

Ekonomidirektör och 
Umeå kommun i tvist

Prisad mat! 
Örebro blev 
Årets Hållbara 
skolmatskommun 
2018, utsedda av 
restaurangguiden 
White Guide.

Ladda ner 
KEF-appen!

Ha koll på 
platsannonser, 
nyheter och 
kurser!
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Välj grön finansiering
när ni investerar hållbart
Kommunsektorn står för en stor del av de investeringar  
som behöver göras för att ställa om samhället i en håll-
bar riktning. Väljer ni Gröna lån för att finansiera håll-
bara investeringar kommer pengarna från placerare 
som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad 
för miljön. 

Via Kommuninvest har hittills fler än 200 kommunala  
investeringsprojekt finansierats med Gröna lån, till 
ett totalt värde om över 35 miljarder kronor. Lånen 
finansieras genom att Kommuninvest emitterar gröna  
obligationer, som till stor del köps av gröna investe-
rare. Kommuninvest har hittills emitterat fyra gröna  

obligationer och är Sveriges största emittent av gröna  
obligationer. Gröna lån kan som i Vårgårda Bostäders 
fall användas för att finansiera innovativa gröna bygg-
nader, men även satsningar på förnybar energi och 
investeringar i VA-system (vårt ramverk omfattar åtta 
projekt kategorier). Det är ett utmärkt verktyg för att 
uppmärk samma och driva på miljöarbetet och under-
lätta samarbete mellan ekonomi- och miljöspecialister. 

Gröna lån från Kommuninvest är enklare och mer 
kostnadseffektiva än andra gröna finansieringsformer. 
På löptider över tre år har Kommuninvests Gröna lån 
till och med bättre villkor än våra normala lån.

Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Med denna enkla idé deltar 288 kommuner och landsting/regioner i ett effektivt och stabilt 
finanssamarbete. Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare och hanterar drygt 50 procent av den kommunala låneskulden.

www.kommuninvest.se/gronalan

I Vårgårda finansierar Gröna lån ett projekt som är det första i sitt slag. I samband med en stor 
renovering gör Vårgårda Bostäder ett bostadsområde självförsörjande på fastighetsenergi.  
Tack vare solceller, vätgas och batterier skapas en unik energilösning som ger husen värme  
och varmvatten året om. Projektet omfattar sex byggnader med totalt 172 lägenheter.
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4Ekonomens agenda

På nytt
jobb

Karlshamn.
Mats Sellfrid är Karls-
hamns kommuns nye 
ekonomichef. Han 
kommer närmast från 
Statens maritima museer 
i Karlskrona där han 
varit ekonomichef och 
tillförordnad museichef. 
Han var ekonomichef 
i Karlshamns kommun 
2006–2007.

Kalmar. 
Maria Björkman blir 
Kalmar kommuns nya 
ekonomidirektör. Hon 
kommer närmast från 
tjänsten som eko-
nomichef för Kalmar 
kommunbolag AB och 
till träder 1 november. 
Maria Björkman har 
jobbat inom kommun-
koncernen sedan 1988.

Tomelilla. 
Efter nästa tre år som 
ekonomichef i Tomelilla 
kommun har Anders 
Eriks son slutat och 
tillträtt en tjänst på före-
taget Flügger i Köpen-
hamn. Där jobbar han 
nu som Senior Finance 
Business Partner. 

SOU 

GRÖNT SPARANDE
n Regeringen ger en utredning i uppdrag att 
undersöka förutsättningarna för gröna inves
teringar och hur de kan främjas genom en ny 
skattegynnad sparform. Utredningen ska lämna 
förslag på förändringar av skattereglerna för att 
främja sparande där kapitalet används för att 
finansiera gröna projekt. Finansdepartementet. 
Dir. 2018:08. Redovisas senast: 31 mars 2020.

VÄLFÄRDSTEKNIK I ÄLDREOMSORGEN 
n En särskild utredare (Peter Larsson) ska se 
över och lämna förslag på åtgärder som kan 
främja införandet av välfärdsteknik för ökad 
trygghet och som stärker självständighet och 
livskvalitet för äldre och som avlastar personal 
och moderniserar verksamheten. Socialdeparte
mentet. Dir. 2018:82. Redovisas senast: 1 mars 
2020.

FLER STATLIGA JOBB I HÄRNÖSAND
n Regeringen har tillsatt en utredning för att 
öka den statliga närvaron i Västernorrland. 
Utredningen ska se över möjligheten att samla 
och flytta uppgifter från myndigheter i Stock
holms län till gemensamma kontorslösningar i 
Härnösand. Satsningen skulle innebära runt 50 
nya statliga tjänster i kommunen. Finansdepar
tementet. Dir. 2018:11. Redovisas senast:15 juni 
2019.

MINSKAD SKOLSEGREGATION OCH  
FÖRBÄTTRAD RESURSTILLDELNING
n En särskild utredare (Björn Åstrand) ska analy
sera och föreslå åtgärder för att minska skolseg
regationen och förbättra resurstilldelningen till 
förskoleklass och grundskola. Syftet är att öka 

likvärdigheten inom berörda skolformer. Utbild
ningsdepartementet. Dir 2018:71. Redovisas 
senast: 30 mars 2020.

SKL:
30 OKTOBER: Skatteverket presenterar preli
minärt beskattningsutfall.
14 NOVEMBER: SKL arrangerar Bokslutsdagar 
2018 i Luleå.
15 NOVEMBER (senast): Regeringen presen
terar budgetpropositionen (vid maktskifte).
SKL och och EkonomiNytt publicerar cirkulär da
gen efter att budgetpropositionen presenterats.
En vecka senare publicerar SKL ny skatte
underlagsprognos och MakroNytt 3/2018.
20 NOVEMBER: Skatteverket presenterar 
slutligt beskattningsutfall för kommuner och 
landsting.
20 NOVEMBER: SKL arrangerar Bokslutsdagar 
2018 i Göteborg.
26 NOVEMBER: SKL arrangerar Bokslutsdagar 
i Stockholm.
28 NOVEMBER: SKL arrangerar Bokslutsdagar 
i Malmö.
UNDER NOVEMBER: Cirkulär om kommunala 
ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.
5 DECEMBER: Skatteverket presenterar slutligt 
beskattningsutfall för övriga.

RIKSBANKEN:
24 OKTOBER: Nytt beslut om reporäntan.

SCB:
15 NOVEMBER: Räkenskapssammandrag för 
kommuner och landsting. 
27 NOVEMBER: Kommunernas och lands
tingens finansiella tillgångar och skulder.

7 DECEMBER: Offentligt ägda företag. 
14 DECEMBER: Kommunalskatterna.

RAPPORTER:
”Besöksnäring i städer och på landsbygd – dess 
betydelse för utvecklingen i kommunerna.” 
Publicerad 16 augusti.
”Snabbguide: analysera skolresultat.”  
Publicerad 15 juni.

KONFERENSER: 
Skånes ekonomidagar 5–6 december. 
Ekonomichefsdagarna 10–11 januari. 

Nyckeltal för Sverige 
•  Arbetslöshet (säsongsrensat och utjämnat): 

6,4 % augusti 2018.
•  Inflationstakt: 2,2 % (augusti 2018 jämfört 

med augusti 2017). 
•  Konsumentprisindex: KPI 329,63 augusti 

2018 (Index 1980 = 100). 
•  Utlåning till hushåll, tillväxttakt: 6,1 % 

(augusti 2018 ).
•  BNP, volymförändring: 0,8 % (kvartal 2, 2018 

jämfört med föregående period).
• Folkmängd: 10 182 291 (juli 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
Henrik Johansson, Ekonomichef, Tidaholms kommun

“

”

Tillsammans med många svenska kommuner vill vi 
genom smarta lösningar hjälpa till att skapa bättre 
service för kommuners invånare, men även skapa 
en mer miljövänlig, e�ektiv, modern, och attraktiv 
arbetsplats. Precis som Tidaholms kommun tror vi 

att enkla administrativa processer frigör tid. Tid som 
då kan läggas på mer värdefulla arbetsuppgifter. Vi 
är även stolta över att ha vunnit priset ”European IT 

Excellence Award för o�entlig sektor 2018” 
tillsammans med Stockholms stad. Vårt fokus ligger 

helt rätti tiden. Kontakta oss för att få veta mer!
www.Unit4.se
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Grundproblemet finns i stora delar av landet, 
inte minst i norr: en krympande befolkning 
innebär minskat skatteunderlag och stora 
underskott i landstingens sjukvårdsekonomi.

I nuvarande Region Västernorrland enades 
samtliga partier för tio år sedan om att skära 300 miljoner 
i kostnaderna. Redan då reagerade invånarna genom att 
visa starkt missnöje och sparplanen avbröts efter ett par år.

För tre år sedan gjorde politikerna ett nytt försök med 
ett sparpaket på 160 miljoner. I det ingick då att Sollefteå 
skulle tappa BB, akut kirurgi och ortopedi.

Reaktionerna blev minst sagt starka och leder så små-
ningom till att aktionsgrupper bildas. I januari 2017 inled-
des en ”ockupation” av sjukhuset som fortfarande pågår.

Vänsterpartiet lämnade den politiska majoriteten 2016, 

varpå Socialdemokraterna och Miljöpartiet tog ett ”omtag” 
i sjukvårdsekonomin. Det ledde till att BB och den akuta 
kirurgin försvann, medan ortopedin blev kvar i Sollefteå 
som blev länets ortopediska centrum.

Många av politikerna som varit delaktiga i de beslut som 
ledde till att verksamhet försvann från Sollefteå har fått 
betala ett högt pris. Det avgående regionrådet Erik Lövgren 
fick en lapp i brevlådan med meddelandet: ”Nazipack – 
snart ska ni alla dö”. En annan kritiker har skrivit hoppades 
att Lövgren får cancer och dör. 

– Men det värsta var när min hustru drogs in i det hela, 
säger Erik Lövgren och syftar på att någon begärt ut mejl-
listor från fruns arbetsplats.

LÖVGREN LÄMNAR regionpolitiken vid årsskiftet och kandi-
derar i stället till EU-parlamentet nästa år.

Han anser att löftet som S gick till val på 2014 om tre 
kvarvarande akutsjukhus har uppfyllts:

– Sollefteå har ett akutsjukhus som är öppet dygnet runt. 
Där går inte att föda barn, men alla annan sjukvård som 
kan behövas under graviditeten finns kvar. Och i stället för 
akut ortopedi finns ett ortopediskt centrum som fungerar 
väldigt bra.

Att den akuta kirurgin i Sollefteå stängdes har enligt 
Erik Lövgren inte bara ekonomiska orsaker:

n I slutet av 2017 stängdes BB på Sollefteå sjukhus och 
senare försvann även den akuta kirurgin. Sedan tre år 
pågår en kamp mellan politiker som försöker sanera 
regionens ekonomi och aktionsgrupper som vill rädda 
sjukhuset. En kamp som präglats av ett högt tonläge, 
hot och hat. Årets valresultat har inte gjort situationen i 
Västernorrland enklare. TEXT: THOMAS ÖSTBERG 

Bitter vårdstrid 
i Västernorrland
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Valet 2018 

– Innan den lades ner var den stängd i sex månader för att 
vi inte hittade personal. Det handlade om patientsäkerhet.

Per Wahlberg (M) är oppositionsråd och har utsatts för 
grovt förtal av en kommunal kommunikatör. Trots det 
tycker han att det positiva med att vara politiker fortfarande 
överväger. Men han förstår att många tvekar.

– Efter den här mandatperioden kan inget förvåna mig 
längre. Sociala medier och fake news i kombination med 
minskade resurser hos traditionella medier gör att det är 
mycket tuffare att vara politiker i dag än för tio år sedan, 
säger Per Wahlberg.

VID EN titt i backspegeln är Wahlberg och Lövgren överens 
om flera saker:

* Besluten som togs kunde varit bättre förankrade, bland 
annat genom att ge allmänheten snabbare svar på frågor. 

* Bristen på respekt för valda politiker som tar jobbiga 
beslut kan bli ett hot mot demokratin.

* Modern sjukvård ser inte ut som på 1970-talet. Att ha all 
vård överallt dygnet runt fungerar inte. Skattehöjningar är 
ingen långsiktig ekonomisk lösning.

I stället talar båda om att jobba smartare, om specialise-
ring och om digitalisering.

– Vi måste använda ny teknik, ha mer mobil vård och 
mer vård på distans. Där kan vi lära oss av Västerbotten 

och Jämtland som jobbar med glesbygdssjukvård, säger Per 
Wahlberg.

Erik Lövgren lyfter fram ambulansen som exempel på 
den utvecklingen:

– Tidigare sade man att ambulanspersonalen vårdade 
med gaspedalen. I dag handlar det om akutsjukvård på hjul 
som kommer att spela en större roll.

FÖRSLAG OM såväl förstatligande och privatisering av sjuk-
vården har framförts i Västernorrland. Både Wahlberg och 
Lövgren säger nej till att staten tar över.

– Jag förstår resonemanget, men tror inte att det är 
vad sjukvården i regionen behöver. Jag skulle vilja se sex 
sjukhusregioner i landet som utvecklar ett samarbete med 
varandra och staten, säger Erik Lövgren.

Han är emot vinster i välfärden, men kan med den reser-
vationen tänka sig att pröva alternativet.

En tanke som med rätt utformning kanske kan få borger-
ligt stöd:

– Alliansen ser gärna privat drift eller att ett sjukhus 
drivs av en non profit-organisation som Ersta, säger Per 
Wahlberg.

Vilka partier som ska styra regionen efter nyår är ännu 
oklart. l

Erik Lövgren.

Per Wahlberg.

INFEKTERAD. Den politiska striden om 
neddragningar i Region Västernorrland 
slog över i personförföljelse.

”Jag skulle vilja se sex sjukhusregioner i 
landet som utvecklar ett samarbete med 
varandra och staten.”

Erik Lövgren
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Striden om Sollefteå sjukhus
• År 2008 är samtliga partier i dåvarande 
Västernorrlands läns landsting överens om 
att minska landstingets kostnader med 
300 miljoner kronor. Genomförandet av 
besparingarna avbryts dock efter ett par år.

• År 2015 har den politiska majoriteten 
beslutat att kostnaderna behöver minskas 
med 160 miljoner i kombination med en 
skattehöjning. I besparingarna ingår ned-
läggning av BB, akut kirurgi och ortopedi 
i Sollefteå. Men inte heller dessa planer 
genomförs.

• Det uppstår ett politiskt kaos där lands-
tingsdirektör och landstingsstyrelsens 
ordförande Elisabet Strömqvist (S) avsätts 
och ersätts av partikamraten Erik Lövgren. 
Som en kortsiktig lösning höjs skatten.

• Slitningar som uppstår mellan S och 
V visar på en geografisk klyfta mellan 
Ångermanland (Sollefteå) och Medelpad 
(Sundsvall).

• Aktionsgrupper bildas och demon-
strationer genomförs. Sollefteå sjukhus 
”ockuperas” av personer som vill rädda 
hotad verksamhet.

• I slutet av januari 2017 stängs BB i 
Sollefte  å och beslut tas om att även  
lägga ner den akuta kirurgin.

• I januari i år avslöjas det att Sollefteå 
kommun lagt totalt 85 000 kronor på 
kampanjmaterial för att påverka lands-
tingspolitikerna. Att använda skatte-
pengar på det viset är olagligt. Bakom det 
arbetet låg kommunens kommunikations-
strateg Majed Safaee som också somma-
ren 2016 dömdes för grovt förtal till böter 
och skadestånd till oppositionsrådet Per 
Wahlberg (M). Trots det har kommunal-
rådet Åsa Sjödén (S) förtroende för Safaee 
som arbetar kvar på kommunen.

• I en enkät som SVT:s Uppdrag Gransk-
ning gjorde bland 75 regionpolitiker 
svarade 30 att de utsatts för obehagliga 
påtryckningar, 19 att de utsatts för hat, 
15 för hot och 2 för fysiska påhopp.

• Efter valet 2018 är det ännu inte klart 
vilken politisk koalition som ska styra 
Regio  n Västernorrland. Valets stora 
för lorare är Socialdemokraterna som 
tappade från nästan 48 procent 2014 
till 35,4 procent (14 procent i Sollefteå). 
Mest framåt gick Sjukvårdspartiet som 
inte ställde upp i valet 2014, men i år fick 
8,7 procent.

KÄLLOR: SVT, VALMYNDIGHETEN,  
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA
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Niklas Anemo, ekonomichef i Ulricehamn, tog 
klivet fram och valdes till vice ordföran de när 
KEF höll föreningsmöte dagen före KOMMEK.  
Två nya ledamöter valdes in: Annet te Stu-
resson, ekonomichef i Karls krona och Jane 

Ydman, ekonomidirektör i Region Jönköping.
Utan tillstymmelse till dramatik betades såväl valen 

som övriga punkter av på dagordningen. Deltagarna i 
förenings mötet på hotell Scandic Triangeln i Malmö glad-
des åt att antalet medlemmar i KEF nu är uppe i cirka 4 600. 

– Det är fantastiskt att vi vuxit så här mycket och att vi 
fortsätter växa. Det är viktigt för att vi ska kunna ge våra 
medlemmar en bra verksamhet och fortsätta fokusera på 
arbetet med kompetens, opinion och yrkesroll, sade KEF:s 
ordförande Annika Hellberg.

HON ÄR liksom fyra av ledamöterna i styrelsen vald till 
och med 2019 och omfattades därför inte av valberedaren 
Anders Haglund och hans medhjälpares arbete den här 
gången. De fyra är Roland Almqvist, Samuel Lundqvist, 
Jörg Bassek och Åsa Högberg. 

För att få en bra mix i bemanningen har styrelsen ett 
system där mandatperioderna lappar över varandra i ett 
rullande schema. Dan Jonasson och Åsa Hedin Karlsson 
hade suttit sina två år och valdes nu om för ytterligare en 
period. 

Två personer lämnade styrelsen. Annika Hellberg 
tackade vice ordförande Charlotte Karbassi och ledamoten 
Stefan Tengberg för fina insatser.

– Stefan startade visionsarbetet och lade grunden till 
den verksamhetsplan vi har i dag. Lotta har jobbat mycket 
med utvecklingen av styrelsen och kretsarna och vi är 
många som även samarbetat med henne i planeringen av 
KOMMEK. Stort tack båda två för ert arbete i styrelsen, sade 
Annika Hellberg.

VID SIDAN av valen fastställde föreningsmötet den verk-
samhetsplan som gäller till och med 2019 och styrelse-
instruktionen som hade kompletterats med ett tillägg till 
placeringsreglerna. De fonder KEF placerar pengar i måste i 
fortsättningen vara både etiska och hållbara.

Efter föreningsmötet hyllades Årets kommunalekonom 

n Medlemsrekord och fortsatt tillväxt i verk
samheten. Kommunalekonomernas förening 
siktar framåt med ny vice ordförande och två 
nya ledamöter i styrelsen.

TEXTER: TORBJÖRN TENFÄLT   BILD: ANDRÉ DE LOISTED

Nya rekord och nytt i styrelsen

VALDA! Föreningens nya styrelse, från vänster: Åsa Hedin Karlsson, Dan Jonasson, Samuel Lundqvist, Jane 
Ydman, Niklas Anemo, Roland Almqvist, Annika Hellberg, Åsa Högberg, Anette Sturesson och Jörg Bassek. 

FRAMÅT! Ordförande Annika 
Hellberg leder en förening i stark 
utveckling.

Föreningsmötet 2018
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Torbjörn Tagesson med blommor och vackra ord. 
– Under lång tid har du varit mycket drivande i att 

utveckla yrkeskåren mot en ökad professionalitet inom 
redovisningsområdet, sade Annika Hellberg när hon även 
räckte över ett diplom som bevis på utmärkelsen.

TORBJÖRN TAGESSON är professor i företagsekonomi vid 
Linköpings universitet och forskar om redovisning och 
revision. Han är också kanslichef på Rådet för kommunal 
redovisning (RKR).

– Jag blev mycket glad för motiveringen och väldigt stolt 
och hedrad när jag såg vilka som fått priset tidigare, sade 
pristagaren.

Hans insatser i de båda professionerna spelade in när 
Torbjörn Tagesson nu belönades med den åtråvärda titeln. 
Efter prisutdelningen medgav han i samtal med Kom-
munal Ekonomi att det inte är självklart var diplomet ska 
hänga – på universitetet eller hemma i arbetsrummet där 
han sköter RKR.

– Jag är lite kluven och har inte bestämt mig än. Utmär-
kelsen är ju ett erkännande för det jobb jag gjort åt båda. ●

Nya rekord och nytt i styrelsen
”Det är fan
tastiskt att vi 
vuxit så här 
mycket och 
att vi fortsät
ter växa.”

Annika Hellberg.

”Torbjörn Tagesson har under lång tid varit 
synner ligen drivande i att utveckla yrkeskåren 
mot en ökad professionalitet inom redovis-
ningsområdet. 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 kommunalekonomer. Han 
har i sin gärning visat prov på stor kompetens, 
integritet, entusiasm och drivkraft.”

Juryns motivering till 
priset Årets kommunal-
ekonom 2018:

PRISAD! Torbjörn Tagesson var glad och stolt  
över utmärkelsen Årets kommunalekonom 2018.
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Föreningsmötet 2018

I vimlet … 

ÖVER gränsen. Jan Häggkvist från  
Köping och Johan Sigge  från Kommun-
invest i Örebro umgicks över länsgränsen.

NORRBOTTEN. Agneta Bergbom  
från Boden tog sig en pratstund med  
Sebastian Wredenberg och Roger Wik-
lund från Piteå kommun.

SÖDERÖVER. Britt-Marie Timalm och 
Helena Sundell från Aneby i samspråk 
med Gunilla Lynghed från Sjöbo kommun.

VÄSTMANLAND. Marta Eriksson och 
Catrin Hellquist från Lindesbergs kom-
mun höll ihop under pausen.

n Spexig och underhållande 
stämsång bjöds till förenings-
mötets middag av sex tjejer i 
gruppen Fåfäng från Lund. 
INTE MINST mellansnacken roade med 
slagfärdig och påläst stå upp-humor, som 
den här kvällen skojade med ekonomrollen 
i allmänhet och kommunalekonomer i 
synnerhet.

Särskilt riktade sångerskorna in sig på 
Årets kommunalekonom Torbjörn Tages-
son, som fått en bordsplacering påpassligt 

nära scen. Gruppen tycktes dock i någon 
mån ha missuppfattat vilken utmärkelse 
ekonomi professorn just erhållit.

I deras öron hade han utnämnts till 
”Årets  Redovisningsfundamentalist”, 
vilket han tog med glatt humör när han 
intervjuades mellan sångerna. Han fick 
frågan om han verkligen förtjänar att  
kallas årets fundamentalist:

– Ja, jag har ju kämpat för att komma  
förbi Ola Eriksson”, svarade pristagaren 
med en nick mot KEF:s kanslichef till  
publikums förtjusning. ●

Fåfäng skojade med 
fundamentalisterna

ROADE. Gruppen Fåfäng från Lund underhöll med sång och och påläst stå upp- humor.

n Kanslichef Ola Eriksson 
infor merade föreningsmötet 
om KEF:s verksamhet:

• TRE MEDARBETARE som slutat ersätts i 
höst av fyra nya: Ingela Karlsson, utbild-
ningsledare, Kalix; Göran Andersson, 
utbildningsledare, Hudiksvall; Eva 
Virtanen, administratör, Gävle; Johanna 
Lundgren, kommunikatör, Gävle.

• Arbetet fortsätter med ”Certifierad 
kommunalekonom”. Ett kunskapstest 
för steg 1 (Baskunskaper) blir klart i höst. 
I steg 2 (Fördjupning) ska ytterligare 
kurser för olika inriktningar tas fram. 

Utöver detta finns steg 3 (Metoder och 
kommunikation) och steg 4 (Projekt-
arbete).

• Det digitala nyhetsflödet utökas. 
KEF- appen har lanserats och innehåller 
ekonominyheter och föreningsinforma-
tion. I sociala medier ska Linkedin (inte 
Facebook) vara huvudkanal med bland 
annat en grupp inriktad på kommunal 
redovisning.

• En etikstudie har genomförts.
• En VA-studie ska genomföras. 
• Arbetet med e-learning pågår.
• Den digitala ekonomin – studier av 

vad som händer i kommunsektorn ska 
genomföras. ●

Mycket på gång i KEF
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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.

KO
MM

UN
PA
KE
T

ME
DL
EM
SP
RI
S

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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Föreningsmötet 2018

Bo Dahlbom, IT-professor vid Göte-
borgs universitet, lotsade KEF:s 
medlemmar mot framtiden. Efter 
föreningsmötet tog han det stora 
greppet och målade upp en värld 

där även kommunala e-tjänster och robotar i 
äldrevården skymtade mellan beskrivningar 
av den nya tidens Rockefeller och Ford.

– Det kan vara svårt att förstå att man kan 
bygga ett samhälle av data. Men det går och 
ju bättre data och algoritmer som räknar 
på data, desto bättre tjänster, förklarade Bo 
Dahlbom.

Dagens Rockefeller heter Bezos och 
när e-handelsjätten Amazon nu är på väg 
att etablera sig i Sverige går den svenska 
detaljhandeln mot en omstöpning som är 
svår att föreställa sig, varnade Bo Dahl-
bom. Arbetsmarknaden kommer snart 
inte längre behöva några kassörskor och 
butiksbiträden. 

– Att arbeta på Amazon är lika kul som att 
jobba på en filippinsk sophög.

Digitaliseringen ger kommunerna helt 
nya förutsättningar när de funderar över 
hur de ska bygga sin verksamhet. Redan 
nu är det nödvändigt att tänka bort gamla 
lösningar och se teknikens möjligheter.

– Nu står vi i början av en ny teknisk revo-
lution och den är minst lika kraftfull som 
den industriella.

BO DAHLBOM är en ofta anlitad föreläsare om  
digitaliseringens betydelse för samhälle 
och näringsliv. Han är IT-professor vid 
Göteborgs universitet, forskningschef vid 
Sustainable Innovation och rådgivare till 
regeringen i IT-politiska frågor.

Nu passade han på att ingjuta mod i sin 
publik. Ett mod som kan behövas när det 
gäller att tänka strategiskt om hur det nya 
samhället ska byggas.

– Man måste kunna göra saker i rätt ord-
ning. Det kan ingenjörer, men det kan även 
ekonomer. 

Bo Dahlbom underströk att kommunan-
ställda i fortsättningen behöver betrakta 
internet som sin arbetsplats och den plats 
där de möter medborgarna.

– Vi måste lyfta blicken riktigt rejält och 
börja se kommunen som en plattform. Tänk 
om vi kunde få med oss medborgarna på ett 
tydligare sätt än i dag? Ni behöver inte vara 
oroliga för att pensionärerna kommer att 
ta era arbetsuppgifter för ni kommer få hur 
mycket som helst att göra med att organise-
ra dem och alla robotar som ska sköta den 
kommunala servicen.

DEN DIGITALA plattformen lämpar sig inte 
minst för lärande. Bristen på mattelärare 
skulle kunna lösas genom att pensionerade 
ingenjörer får möta eleverna på plattform. 
Lärarnas roll blir då mer att organisera 
utbildningen och övervaka plattformen.

– Det vore ett fantastiskt sätt att blanda 
generationerna. Vi måste inse att det inte 
handlar om att skaffa bättre ärendehante-
ringssystem i kommunhuset utan om att ge 
medborgarna plattformar.

Med ett påtagligt inslag av ironi skissade 
Bo Dahlbom därefter framtidens stad – en 
digital inomhusstad med en väv spänd över 
sig. När han nyligen besökte Kiruna föreslog 
han kommunledningen att förändra staden 
i den riktningen nu när centrum ändå måste 
flyttas på grund gruvdriftens påverkan på 
markens bärighet.

INHÖLJD I en digital väv skulle det alltid 
vara 28 grader varmt i Kiruna centrum. 
Parkförvaltningen skulle kunna rulla ut 
sandstränder och kommunen slå fast t-shirt 
och shorts som dresskod. 

Men kommunledningen nappade aldrig 
på förslaget.

– Kiruna sa nej till tekniken, de ville 
ha tillbaka sitt gamla centrum. Det är ju 
skrämmande, vi har för lite visioner, sa Bo 
Dahlbom med glimten i ögat. ●

n Den digitala revolutionen är väldigt lik den industriella. I båda 
finns en ymnigt flödande resurs som driver utvecklingen framåt – 
i det ena fallet olja, i det andra fallet data.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT   BILDER: ANDRÉ DE LOISTED

Ymnigt om  
digitaliseringens 
möjligheter

VISIONÄR. Kommunanställda 
behöver betrakta internet som 
sin arbetsplats och den plats 
där de möter medborgarna, 
framhöll Bo Dahlbom.
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n Mer fokus på behov och 
mindre på historiska kostna-
der – med den inriktningen ger 
förslaget till ny kostnadsutjäm-
ning mer pengar till glesbygd 
och socioekonomiskt svaga 
kommuner.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

– VI BRYTER LITE mot utjämningstalibanernas 
uppfattning när vi fokuserar på behov sna-
rare än kostnader, sa regeringens särskilde 
utredare Håkan Sörman, tidigare vd i SKL.

Han och utredningens huvudsekreterare 
Anders Norrlid från Rådet för främjande av 
kommunala analyser (RKA) presenterade 
förslaget på KEF:s föreningsmöte och även 
dagen efter på KOMMEK, där det kommen-
terades av representanter för olika kom-
muntyper.

Att behov går före kostnadsskillnader 
fick stöd av Derk de Beer, ekonomidirektör i 
förortskommunen Upplands Väsby.

– Systemet behöver vara intuitivt begrip-
ligt. Därför är det bra att ni frångår utjäm-
ningstalibanerna.

HAN VÄLKOMNADE även att faktorn ”lång-
varigt ekonomiskt bistånd” byts ut mot 
barnfattigdom. Upplands Väsby förlorade i 
dagens utjämning 14 miljoner kronor efter 
att ha minskat försörjningsstöden genom 
att få folk i arbete.

– Det skapar väldigt negativa incitament.
Det nya förslaget har döpts till ”Lite mer 

lika”.
– Lika förutsättningar att bedriva 

välfärdspolitik i hela landet, förtydligade 
utredaren Håkan Sörman.

Vinnare jämfört med dagens system blir 

främst huvudgruppen ”Mindre städer/
tätorter och landsbygdskommuner”, medan 
”Storstäder och storstadsnära kommuner” 
går back. Likartat blir det bland landstingen. 
Där förlorar storstadslänen, medan norra 
Sverige och Gotland vinner.

– Förslagen förstärker den nuvarande pro-
filen ganska kraftigt. Storstadsområdena 
flyttar allt mer pengar till glesbygden. Och 
det är vad systemet ska klara av. Har man 
glesbygd i kommunen ska man ha betalt, sa 
Håkan Sörman.

Det fick stöd av Strömsunds ekonomichef 
Veronica Hjorter-Stenklyft, som pekade på 
små enheter och långväga skolskjutsar i den 
egna kommunen.

– Vi har fått höra en del här som går åt rätt 
håll, sa hon.

Invandringsvågen 2015–2016 var ett skäl 
till att regeringen ville se över systemet. Och 
till nyheterna hör att Komvux läggs in i sys-
temet. Ersättning ges till kommuner där en 
hög andel invånare har låg utbildningsnivå 
och många deltar i SFI.

PÅ LANDSTINGSSIDAN görs stora ingrepp, 
bland annat går en matrismodell från 852 
till 22 tänkbara patientgrupper.

– Jättebra förenkling, sa Region Skånes 
chefscontroller Åke Andersson.

Men han ifrågasatte att förslaget fortsatt 
innehåller merkostnader för löner, den i 
särklass mest kritiserade delmodellen i 
utredningens enkät till kommuner och 
landsting.

– I enkäten var 75 procent motståndare. 
Varför envisas ni med att ha det kvar? 
frågade han.

– Vårt grundläggande försvar för 
lönemodellen är att det rimligen påverkar 
produktionskostnaderna, svarade Håkan 
Sörman. l

Föreningsmötet 2018

”Att arbeta på 
Amazon är lika 
kul som att jobba 
på en filippinsk 
sophög.”

Bo Dahlbom

Ny utjämning – lite mer lika!
LITE BÄTTRE. Håkan Sörman och Anders Norrlid förklarade hur den nya utjämningen ska fungera.  
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n Lyft fram risker och möjlighe-
ter, gör jämförelser med andra, 
visa trender över tiden! Så blir 
våra beslutsunderlag bättre.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Mer analys, mindre deskriptiv text! 
Det är min stora käpphäst, sa Hans 
Petersson, utbildningsledare hos 

KEF, när han delade med sig av 15 tips för 
högre kvalitet i ekonomers rapporter.

Han arbetar också som forskare och lärare 
på Förvaltningshögskolan i Göteborg och 
började för sju–åtta år sedan studera nämn-
ders verksamhetsberättelser.

– Jag märkte att det var ganska låg kvalitet. 
Jag har även tittat på det senare, och det har 
inte hänt mycket. Det finns en hel del att göra.

SÄRSKILT BRISTER det i att dela med sig av 
slutsatser.

– Hur ser riskerna ut? Vad var bra och 
dåligt under året? Gör trendanalyser över 
tid, inte bara jämförelser med årets budget. 
Koppla ihop resurs, prestation, effekt! Har vi 
fått högre kvalitet för de ytterligare resurser 
vi satt in?

I detta ingår omvärldsanalys. Hur har 
verksamheten påverkats av yttre omständig-
heter, exempelvis samhällsekonomin?

Analys får ofta stå tillbaka för en flod av 
nyckeltal.

– Det kan vara sida upp och sida ner. Välj 
istället bland nyckeltalen och analysera 
deras konsekvenser!

Det gäller inte minst personalförhållanden.
– Om sjuktalen minskat 0,5 dagar, vad 

innebär det för verksamheten och pengarna?

AKTUALITET ÄR en annan punkt.
– Se upp för att ”klippa-klistra” från tidi-

gare verksamhetsberättelser och årsredovis-
ningar. Hitta det som är aktuellt, lyft fram 
det som stått i centrum just det här året.

Att definiera målgrupper underlättar.
– Ju smalare målgrupp, desto lättare att 

skriva. Man kan dela upp underlagen i delar 
och anpassa dem för nämnden, kommunsty-
relsen respektive fullmäktige.

Det gäller också att hitta rätt balans mellan 
avsnitten. Den ansvarige för dokumentet ska 
styra och inte låta små avdelningar få lika 
stort utrymme som stora. Då blir det detaljer 
hos de små och övergripande hos de största.

De viktigaste budskapen placeras på doku-
mentets bästa platser – fram- och baksidor, 
förstasidan, mitten.

Bra sammanfattningar gör också att mer 
blir läst. Men de ska vara max två sidor.

– Jag har sett exempel på sex–sju sidor. Då 
är det ingen sammanfattning!  ●

Mer analys ger 
bättre underlag

Vi frågar … 
1. Vad gjorde att du anmälde 
dig till föreningsmötet?
2. Vad har varit bäst under 
dagen? 

Göran Jörgensson, ekonomi- och IT-
chef, Lessebo kommun:
1. Av erfarenhet vet 
jag att det är bra före
dragningar och förelä
sare. Jag har varit med 
på föreningsmötena 
i 20 år.
2. Bo Dahlbom om 
digitalisering. Det var 
så mycket sanning. 
Men det har inte handlat så mycket 
om hållbarhet under dagen. Det vi gör 
med digitaliseringen ska vara bra för 
hållbarheten.

Ann-Louise Philip, ekonom,  
Karlshamns kommun:
1. Vi hade restrik
tioner om att åka till 
KOMMEK, men fören
ingsmötet var OK. Vi 
såg att programmet 
var bra. Tillfälle ges 
att knyta kontakter. 
Och det är nära hit 
för oss.
2. Passet om digitala revolutionen 
satte ribban bra. Entusiasmerande och 
engagerande. Ämnet är relevant och 
ligger i tiden.

Jessica Andersson, ekonom,  
Lindesbergs kommun:
1. Vi har varit med för
ut från vår kommun. 
Det är intressant, och 
man får inblick i vad 
föreningen gör.
2. Föreläsaren om 
digitalisering. Man fick 
tänka efter, skratta, 
höra nya saker. De andra föreläsarna 
var också bra.

Cecilia Björnram, utvecklingsledare 
med ansvar för mål och kvalitets-
styrning, Varbergs kommun:
1. Min chef Stefan 
Tengberg promotade 
för detta. Jag sade ja.
2. Föreläsningen om 
digitalisering och 
framtidsspaning. Pro
vocerande, spännande 
och tankeväckande.

Föreningsmötet 2018 

BÄTTRE BESLUT. 
Defi niera mål-
grupperna för era 
rapporter, ett av 
Hans Peterssons 
konkreta råd.



www.stratsys.se

Säg hej till ett 
enklare arbetsliv
Leverera ett större värde till era invånare 
och medarbetare med smarta verktyg för 
strategisk planering. Vi hjälper hundra- 
tusentals användare att effektivisera sitt
arbete, så att de får mer tid till annat.

Det är vad vi kallar work-life simplicity.
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En färgsprakande och flärdfull inledning av årets 
KOMMEK landade i ett bistert budskap om den 
digitala utvecklingen i kommunala sektorn.

– Det får vara slut på vackra överenskommelser 
och fina ord på papper, manade civilminister Ar-

dalan Shekarabi och ställde sitt hopp till Myndigheten för 
digital förvaltning, som i början av september startade sin 
verksamhet i Sundsvall.

Flera utredningar har visat att styrningen av den digitala 
förvaltningen varit alltför fragmenterad. Regeringen har 
sett behovet av en ny myndighet med ett samlat ansvar för 
styrning mot regeringens mål i den digitala utvecklingen. 
I den digitaliseringsstrategi regeringen presenterade förra 
året var det övergripande målet att Sverige ska bli bäst i 
världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

– Vi har inte kommit tillräckligt långt, bland annat för 
att vi inte haft verktygen på plats. Man kommer en bit om 
man agerar själv, men om vi ska digitalisera på riktigt krävs 
statlig styrning och samordning, sa Ardalan Shekarabi.

MEN CIVILMINISTERN var också noga med att understryka 
sitt förtroende för den lokala och regionala nivån. 

– Just nu är det inne att tala om att saker ska förstatligas, 
men är det något vi ska värna och som är garanten för den 
svenska välfärden så är det kommuner och landsting. Ni 
möjliggör välfärden!

Utan pengar går det inte och därför passade Ardalan 
Shekarabi på att påminna om regeringens välfärdsmiljar-
der som nästa år plussas på med fem miljarder och sedan 
med ytterligare fem miljarder 2020. 

– Då ger vi de ekonomiska planeringsförutsättningar 
som behövs för att hantera välfärden. Om vi ska kunna 
upprätthålla vår decentraliserade modell måste vi kunna 
garantera en likvärdighet i hela landet.

En annan förutsättning för att hålla den kommunala 
ångan uppe är en engagerad och inspirerad personal. 
Äventyraren Renata Clumska hade i uppdrag att väcka mod 
hos KOMMEK-deltagarna och för det ändamålet valde hon 
världens högsta bergstopp – Mount Everest.

Hon befann sig på toppen den 5 maj 1999, efter att ha 
klättrat de sista 850 höjdmetrarna på tolv timmar.

– Det enda jag tänkte på var att sätta den ena foten framför 
den andra. Under klättringen sa jag hela tiden till mig själv: 
Ett steg till. Jag visste att med varenda litet steg jag tog, hur 
litet det än var, så skulle jag komma ett steg närmare toppen.

Renata Clumska hade ett tydligt budskap till publiken: 
Trots strapatsen handlar en sådan bedrift inte om hur 
starka benmuskler eller biceps man har. 

n KOMMEK 2018 invigdes med snabba danssteg, men 
när musiken tystnat förklarade civilminister Ardalan 
Shekarabi att kommuner och landsting är för saktfärdiga.

– Digitaliseringen går för långsamt!
TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT   BILDER: ANDRÉ DE LOISTED

”Misslyckas gör 
man bara om 
man låter bli 
att försöka.”

Renata Clumska

Virvlande 
inledning på 
KOMMEK

TOP NOTCH. 
Äventyraren  
Renata Chlumska  
vet hur man når 
sina mål. Toppen 
på Mount Eve-
rest, exempelvis.
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”Vi har inte kommit 
tillräckligt långt, 
bland annat för  
att vi inte haft  
verktygen  
på plats.”

Ardalan Shekarabi

– De mentala förberedelserna är det viktiga. Ladda ner en 
målbild, sätta målsnöret på rätt plats.

NÅGRA ÅR senare utförde hon ytterligare en bedrift när hon 
paddlade runt hela USA. Alla sträckor gick ju inte i havet, 
men då hade hon kajaken på en vagn efter cykeln. Starten 
för expeditionen var i Seattle i USA:s nordvästra hörn 
och redan där menade Renata Clumska att hon kommit 
halvvägs.

– Bara att starta är att komma betydligt längre än många 
andra någonsin gör. Man har drömmar, men det är lätt att 
ge upp dem innan man ens försöker. Det finns alltid tusen 
ursäkter för att låta bli.

Den inledande paddlingen längs kusten ner till San 
Diego i Kalifornien ställde både fysiken och tålamodet på 
prov. Många monotona timmar på havet som gav tid till 
eftertanke och en insikt om att det alltid är viktigt att hitta 
rätt tempo, vare sig det gäller äventyr eller arbete.   

– Man kommer upptäcka att man kan så mycket mer än 
man tror. Och man skaffar erfarenheter som man kan ta 
med till nästa försök. Misslyckas gör man bara om man 
låter bli att försöka, sa Renata Clumska. l

FARTFYLLT. KOMMEK invigdes med några virvlande dansnummer.

OTÅLIG INLEDARE. Ska vi digitalisera på riktigt krävs statlig styrning, ansåg 
civilminister Ardalan Shekarabi.
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n – I styrning och ledning finns 
bara tre spikar att koka soppa 
på, fastslog Tillitsdelegationens 
ordförande Laura Hartman som 
vill döda myten om att tillits-
baserad styrning är ett nytt 
påfund.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Konkurrens, reglering och tillit 
– tre principer för styrning som 
existerar sida vid sida. De var en 
av utgångspunkterna för Laura 
Hartman, docent i nationaleko-

nomi, på seminariet ”Tillit skapar bättre 
styrning”.

Hon påminde om att det fanns en tid då 
professionerna var för starka och tjänste-
männen hade väldigt mycket makt. Det 
ledde till reformer som minskade professi-
onens makt – men gav komplexa styr- och 
ledningsmodeller som bygger på rappor-
tering och intern debitering istället för 
samarbete.

– Resultatet blir ibland rätt tokigt.

PENDELN SLOG tillbaka. Stefan Löfvén skrev 
som oppositionsledare debattartikeln ”Väl-
färdens yrken måste få sin frihet och status 
tillbaka” för att i regeringsställning tillsätta 
Tillitsdelegationen, som nu verkat i två år.

Delegationen har hämtat kunskap från 
verksamheter runt om i landet. Laura Hart-

man nämnde bland annat socialtjänsten i 
Sundsvall, som gett medarbetarna ett starkt 
mandat att ta initiativ och med chefer som 
lovar ge stöd ”med händerna på ryggen”.

Ett annat exempel är landstinget i Kalmar 
län, som fokuserar på att prata kvalitet först 
och ekonomi därefter.

Falu kommun satsar på stärkt samarbete 
mellan skola, skolsköterska, och psykiatri 
för att hjälpa elever som mår dåligt.

– Här ser vi offentliga sektorns akilleshäl. 
Vi har ordning och reda, men när invånare 
behöver hjälp från olika håll har vi svårt att 
samverka.

Vad som då krävs är att medarbetarna ute 
i frontlinjen har handlingsutrymme och 
kan ta initiativ till samarbete.

Helhetssyn, samverkan och handlings-
utrymme är därför tre av ledorden i en 
styrning baserad på tillit. Och där ingår att 
ge stöd uppifrån. Staber ska vara just ett 
stöd – inte något som stör. 

TILLIT INNEBÄR också att pröva nya arbetssätt 
och försöksverksamheter – under kontrolle-
rade former.

– Leder det till misstag? Ja, då lär vi av dem.
Samtidigt betonade hon att tillit inte 

innebär fritt valt arbete. Det gäller att ha en 
balanserad syn på medarbetarna – varken 
cynisk eller naiv. Ledningen måste överse 
med mindre misstag – men också ta tag i 
allvarliga problem.

– Kontroll måste fortsatt finnas. Men 
selektivt. l

”Tillit ingen  
ny fluga”

Att styra genom att fråga
n – Det fanns en tid när jag trodde  
man styrde genom att fatta be-
slut. Nu förstår jag att man styr 
genom att ställa frågor.

DET SA REGION Hallands sjukhuschef Martin 
Engström på ett seminarium om att hitta 
balans mellan kontroll och tillit.

– När jag för tredje gången ställer en viss 
fråga kommer någon att förstå att detta 
är viktigt, att de måste ha svar när frågan 
ställs för fjärde gången.

Metoden handlar inte bara om att styra – 
utan också om att få veta.

– Vilken information får jag genom att fatta 
beslut? Ingen alls. Vilken information får jag 

genom att ställa frågor? Väldigt mycket.
Transparens är en förutsättning för tillit, 

sammanfattade han sitt budskap. Och för-
utsättningen för transparens är i sin tur att 
följa upp och ställa frågor.

– Ibland hör jag i debatten att tillit är att ge 
en påse pengar och säga ”gör något bra!”. Men 
den som ger resurser måste också följa upp.

Hur kan man mäta tillit? Så löd en fråga 
ur publiken.

– Kan man mäta kärlek? Det är lite samma 
sak, replikerade Martin Engström.

Men om målet inte kan mätas, då är man 
väl aldrig framme?

Martin Engström svarade att han inte 
delar uppfattningen att alla mål måste vara 
mätbara. Man måste även ha andra mål.

FRÅGA PÅ. Region Hallands sjukhuschef Martin 
Engström upptäckte att upprepade frågor var 
det bästa sättet att få styr på verksamheten.

Tre styrprinciper
4 Konkurrens som styrinstrument 
baseras på marknadslogik, pris, 
incitament.
4 Reglering bygger på hierarki, 
auktoritet, byråkrati.
4 Tillit grundas på samarbete, 
kollegialitet, värdegrund.

Uppdelningen är hämtad från USAprofessorn 
Paul S Adlers verk Market, Hierarchy and Trust 
(2001) om den kunskapsbaserade ekonomin.
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LITA PÅ. Tillitsdelegationens 
Laura Hartmann i ett intensivt 
eftersnack om tillit och styrning.

n Sätt upp ett mål, gör klart för dig vad du 
vill ha ut av minglet. Och våga bryta dig loss 
ur din bekvämlighetszon. Susanne Hedin, 
röstcoach och retorikexpert lärde ut knepen 
hur man lyckas som nätverkare. 

Att mingla kräver mod, men det finns tips som under-
lättar. Susanne Hedin förklarade varför det är viktigt 
att odla kontakter.

– Minglandet är en väg till framgång. Kommunala verk-
samheter är mer processinriktade nu än tidigare och det är 
viktigt att knyta kontakter. För att göra ett bra jobb krävs att 
man samverkar med andra, även utanför kommunen.

Det går att förbereda sig. Kolla deltagarlistan, ta reda på 
mer om de personer som kommer till minglet och om de 
ämnen som är teman för nätverkandet. 

– Kom gärna först, då får de andra gå fram och hälsa på dig, 
manade Susanne Hedin.

Ett annat tips är att ställa öppna 
frågor som det inte går att besvara 
med ja eller nej. Ta med visitkort 
och gör en anteckning när du haft 
ett bra samtal. Vad kan vi ha för 
nytt av varandra? 

Ofta är det bättre att berätta vad 
man gör än att säga vad man har 
för yrke, framhöll Susanne Hedin. 
Hon drog en historia om en statis-
tiker som var ute och dansade. Han bjöd upp en kvinna, som 
efter en stund frågade:

– Och vad jobbar du med?
– Jag är statistiker och analytiker, svarade mannen.
– Jaha, replikerade kvinnan och tackade för dansen.
En smula nedslagen drog sig mannen tillbaka och fundera-

de över sin framtoning. Snart tog han mod till sig och bjöd 
upp en annan kvinna.

När hon ställde samma fråga svarade han i stället att han 
var historieberättare.

– Aha, svarade kvinnan intresserat – och vad berättar du 
för historier?

– Om hur det har sett ut och om hur det kommer bli i 
framtiden.

När musiken tystnade ville kvinnan gärna dansa ännu en 
dans. l

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

Öppna upp  
och våga!

”Minglandet 
är en väg till 
framgång.”

Susanne Hedin

IN I ZONEN. Susanne Hedin lärde ut nätverkandets konst.
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– Världen är inte svart och vit, och 
det blir fel när vi försöker göra den 
svart och vit.

HAN FICK medhåll av seminariets 
moderator, Christine Feuk, projektle-
dare på SKL:s sektion för demokrati 
och styrning:

– Vi måste också lita på vår mag-
känsla, sa hon.

Seminariet behandlade även hur 
förskolan i Malmö arbetar med tillits-
baserad styrning som en del av Tillits-
delegationens försöksverksamhet.

Tillit handlar om att skapa 
handlingsutrymme åt personalen, 
poängterade Ana Maria Deliv, kvali-
tets- och myndighetschef på stadens 
förskoleförvaltning. I det ingår att 
lägga stödfunktioner så långt ut i 
verksamheten som möjligt.

Ett verktyg är Förskolebladet, som 
innehåller nyckeltal för analys och 
kunskapsutveckling. De tas fram på 
enhetsnivå, och enheterna kan se 
varandras nyckeltal.

– Det leder till att professionen och 
cheferna solidariskt fördelar resur-
ser, sa hon och exemplifierade med 
att andelen förskollärare jämnas ut 
på enheterna. l

”Kan man mäta kärlek?”
Martin Engström
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n Slå ihop riktade statsbidrag 
till öronmärkta påsar. Det vore 
en rimlig avvägning där staten 
behåller viss styrning utan att 
kommunsektorn överbelastas 
och självstyret går förlorat.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ   

Så kan man sammanfatta vad pa-
nelen enades kring på seminariet 
”Effektiv styrning utan riktade 
statsbidrag”.

Men först fick civilminister 
Ardalan Shekarabi (S) förklara varför riktade 
bidrag fortsätter öka trots att han vill att de 
ska minska.

– Det måste ses i en större kontext, vår 
decentraliserade välfärdsmodell. Staten har 
delegerat ett antal områden till kommun-
sektorn, samtidigt som medborgarna vill 
ha likvärdighet över hela landet. Då uppstår 
en konflikt som är inbyggd i grundlagen, 
svarade han.

Ett alternativ är att förstatliga skola och 
sjukvård, som en del partier vill. Men det är 
inget för (s).

– Jag ansvarar även för statlig förvaltning 
och vet att det finns problem även där, sa 

Shekarabi och väckte viss munterhet när han 
nämnde Försäkringskassan och Arbetsför-
medlingen.

Om staten finansierar en verksamhet är 
det rimligt att få inflytande.

– Det gäller att hitta en avvägning, sa han, 
men konstaterade själv att styrningen blivit 
mer detaljerad och att särskilt skolan är över-
belastad av ekonomiska styrmedel.

Det illustrerades tydligt när SKL:s ord-
förande Lena Micko (S) visade en närmast 
oläslig bild med 36 riktade bidrag till skolan 
– och det är ändå inte samtliga.

– Jag möter många kommunalråd som sä-
ger att de söker inte dessa statsbidrag längre, 
sa Lena Micko.

Hon fick medhåll av riksrevisor Helena 
Lindberg, som ansåg att Lena Mickos bild 
talar för sig själv:

– En del kommuner har inte resurser att 
söka dessa bidrag. Hur effektivt är det? Att 
stora och resursstarka kommuner kan söka 
bidragen men inte de resurssvaga?

HELENA LINDBERG ville sticka ut hakan och 
hävdade att det politiska spelet ligger bakom 
de många styrande bidragen – där politiker 
utnyttjar att många medborgare är oklara 
över vad som är kommunal respektive statlig 
förvaltning.

– Vi har statsråd med ansvar för olika 
kommunala verksamheter. Vad kan mer 
visa på handlingskraft än att införa ett riktat 
statsbidrag?

Riksrevisionen har rest frågan om det går 
att ha riktade bidrag som är mer av en påse 
till ett visst område. De tankar som framför-
des i rapporten "Riktade bidrag till skolan 
– nationella prioriteringar men lokala behov" 
bemöttes dock inte så positivt på Utbild-
ningsdepartementet.

LENA MICKO byggde ut idén och presenterade 
SKL:s modell med generella statsbidrag som 
utgör 50–75 procent av totalen. Klustrade 
bidrag till olika sektorer ska utgöra 15–30 
procent och för riktade bidrag återstår 5–10 
procent, jämfört med 27 procent i år.

Civilministern gav henne stöd.
– Vi jobbar också med en sådan modell.
Alternativet att lägga alla pengar i generella 

bidrag är inget för Shekarabi. Staten vet i så 
fall inte om skolpengar går just till skolan.

– Vi går mot en sektorbidragsmodell.
Men då måste kommunsektorn acceptera 

mer lagstiftningskrav och tydligare regel-
verk, tillade han.

– För det finns noll folklig tolerans för 
olikheter i välfärden när det gäller personal-
täthet och vårdköer. ●

Vi går mot klustrade 
sektorsbidrag
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”Jag möter många 
kommunalråd som 
säger att de söker 
inte dessa statsbidrag 
längre.”

Lena Micko

n Fler vuxna i skolan, men svårt 
att locka behöriga lärare. Socio-
ekonomisk resursfördelning leder 
inte heller automatiskt till att 
elevernas kunskapsresultat blir 
bättre.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

Malmö och Helsingborg arbetar båda 
med socio ekonomiskt viktad ersätt-
ning till grundskolan. En gemensam 

erfarenhet är att det tar tid att nå resultat.
– Behörigheten till gymnasiet har inte ökat 

de två senaste åren. Vi hade en god kunskaps-
utveckling fram till 2015, men nu har den 
dippat. De svagaste eleverna tappar mer, 
berättade Elisabeth Svenningsson, avdel-
ningschef på skol- och fritidsförvaltningen i 
Helsingborg.

Kommunen hade tidigare flera kriterier 
som styrde resursfördelningen, men har nu 
begränsat dem till två. Dels andel föräldrar 
som har minst grundskola, dels andel elever 
födda utomlands. För undervisningen av 
nyanlända elever finns ett separat bidrag.

Helsingborgs grundskolemodell infördes 

redan på 1990-talet. Sedan två år tillbaka 
finns också en modell för gymnasieskolan 
och i den är det elevernas meritvärde som 
avgör hur resurserna fördelas. 

MALMÖ HAR sju variabler. Nio procent av de 
resurser som går ut till skolorna fördelas 
enligt modellen. 

– Strukturersättningen kan utgöra 1–20 
procent av en skolas intäkt. Det tycker jag är 
en stark omfördelning, sa Eva-Lena Arefäll, 
utredningssekreterare på grundskoleförvalt-
ningen i Malmö. 

Båda kommunerna har nyligen utvärde-
rat sina fördelningsmodeller och ser bland 
annat att pengarna i hög grad används för att 
anställa fler vuxna i skolan.

– Flera av våra grundskolor har anställt 
högskoleutbildade elevkoordinatorer som en 
ytterligare resurs kring eleven, framhåller 
Eva-Lena Arefäll.

Inte heller i Malmö syns någon påtaglig 
effekt på elevernas betyg som en följd av den 
extra resurstilldelningen.

– Vi har sett förbättrade resultat på flera 
skolor, men inte på alla. Självklart måste 
man som huvudman ställa sig frågan varför 
resultatet skiljer sig. Är det något vi kan göra 
för att underlätta? 

Samtidigt konstaterar hon att fördelningen 
av resurser också får andra effekter, som 
inte direkt märks på elevernas betyg. Flera 
av skolorna har inlett ett utvecklingsarbete 
som förhoppningsvis leder till förbättrade 
kunskapsresultat på sikt. 

TROTS RESURSTILLDELNINGEN är det svårt att 
locka behöriga lärare till skolor i socialt utsatta 
områden.

– Vi ser en pedagogisk segregation. Skolor-
na som har socioekonomiska resurser har 
svårt att rekrytera utbildade lärare och 
an delen med pedagogisk högskoleexamen 
är lägre där än i andra skolor, konstaterade 
Elisabeth Svenningsson. 

En positiv slutsats i utvärderingarna är 
att systemet har stöd av rektorerna, som 
ser behovet av en ökad likvärdighet mellan 
skolor na i de båda kommunerna.

– Men att det finns en acceptans är inte det-
samma som att alla rektorer är nöjda med den 
tilldelning de får. En del har svårt att få runt 
verksamheten, sa Eva-Lena Arefäll. l

Ökade resurser 
ingen quick fix

”Vi ser en pedago
gisk segregation.”

Elisabeth Svenningsson

Vi går mot klustrade 
sektorsbidrag

Riktade bidragen 
blir allt fler
• Riktade statsbidrag uppgår 
2018 till 44 miljarder kronor, 
en ökning i reala termer med 
60 procent sedan 2012.

• Anvisningarna har samtidigt 
blivit mer detaljerade.

• De generella bidragen, 121 
miljarder 2018, har under 
samma tid varit oförändrade. 

• Till redan 130 existerande 
riktade statsbidrag tillkom i 
budgetpropositionen 2018 ett 
40-tal riktade satsningar, var-
av 16 nya riktade statsbidrag.

KÄLLA: SKL.

KOMMEK2018

BIDRAGSRASERI. Särskilt skolan är 
överbelastad av ekonomiska styr-
medel, konstaterade civilminister 
Shekarabi. Riksrevisor Helena Lind-
berg och SKL:s Annika Wallenskog 
och Lena Micko verkar hålla med.

BASAR. Helsingborgs Elisabeth Svenningsson och 
Malmös Eva-Lena Arefäll basar över rektorer som 
gillar resursfördelningssystemen, men ändå kan ha 
svårt att få verksamheten att gå ihop.
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n – Chefen äger schemat. Det är 
den största fakturan att attes-
tera varje dag, fastslår Marcus 
Gustafsson, verksamhetscon-
troller och konsult i beman-
ningsfrågor.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ   

NEJ, NÅGRA ”önskescheman” från personalen 
var det inte fråga om när han och ekonomen 
Magnus Levin på seminariet ”Använd per-
sonalen där den behövs bäst!” berättade hur 
Kalmars omsorgsförvaltning fått kontroll 
över bemanning och ekonomi.

Bakgrunden är kommunens beslut 2005 
och 2011 om rätt till heltid eller önskad 
sysselsättningsgrad – vilket ledde till stora 
underskott. Samma politiker som beslutat 
om heltid konstaterade att omsorgsförvalt-
ningen var 100 miljoner kronor för dyr.

– Ekonomerna grät. Vi visste inte vad ett 
schema var, sa Magnus Levin.

Heltid gör schemaläggning svårare – det 
blir färre huvuden att lägga ut över veck-
an. När tjänstegraden gick från 70 till 90 
procent på en enhet med 30 årsarbetare, 
fick vårdbehovet delas på 33 istället för 43 
personal. Det blev 633 arbetspass per månad 
istället för 814 tidigare.

”Ta makten över schemat”

Omsorgsförvalt-
ningen i Kalmar
• 1 600 omsorgstagare.

• 1 300 anställda.

• Sysselsättningsgrad 92,1 
procent av heltid.

• Som heltid räknas 37 timmar.

• Sjukfrånvaro 8,6 procent 
(2017).

SCHEMALAGDA. 
Överkapacitet i anställd 
personal i stället för tim-
vikarier – se där ett tips 
från Marcus Gustafsson 
och Magnus Levin.

n Administration kostar både 
kraft och resurser. Men det är 
inte bara krav från olika myndig-
heter som driver byråkratin.

– Väldigt mycket av adminis-
trationen skapas av kommunen 
själv, sa Anders Ivarsson Wes-
terberg, forskare vid Södertörns 
högskola. 

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT     

Den administrativa bördan 
ökar inom offentlig sektor. 
Byråkratin riskerar att hämma 
både kostnadseffektivitet och 
kvalitetsutveckling.

– Enhetscheferna är särskilt utsatta för 
administrativa krav, både uppifrån och ner-
ifrån, framhöll Anders Ivarsson Westerberg, 
när han berättade om sitt arbete med att i 
forskningssyfte följa SKL:s projekt ”Effekti-
visera och förenkla administrationen”.

Han är docent vid institutionen för sam-

hällsvetenskaper, Södertörns högskola, och 
gav för några år sedan tillsammans med en 
kollega ut boken Administrationssamhället. 

– Vår tes var att administrativt arbete ökar 
i offentlig sektor och många studier visar att 
personer i kommunernas kärnverksamheter 
ägnar väldigt mycket tid åt administration. 

I de sju kommuner som medverkar i 
SKL-projektet har han sett samma tendens. 
De mätningar som gjorts visar att perso-
nalfrågor upptar största delen av chefernas 
administrativa tid. Ovanpå det blir de frus-
trerade över IT-system som inte är kompati-
bla med varandra.

FORSKARE HAR länge odlat bilden att många 
av kraven som leder till ökad administration 
kommer från externa aktörer, inte minst 
statliga myndigheter som tvingar kommu-
nerna att rapportera och dokumentera.

Men Anders Ivarsson Westerbergs iaktta-
gelser när han följt kommunerna visar att 
det yttre trycket bara är en del av problemet. 

– Väldigt mycket av den här byråkratin 
uppstår inom kommunen. Man skapar sin 
egen administration. 

Förvaltningar genererar arbete åt varand ra. 
Processerna fungerar inte som de borde göra.

Att mäta hur mycket tid som läggs på 
administration är problematiskt, visar pro-
jektet, då det både är svårt att definiera och 
registrera det administrativa arbetet. För att 
lyckas krävs att man kompletterar tidmät-
ning med till exempel intervjuer.

– Mätningens främsta syfte är att få che-
ferna att börja reflektera över sin arbetstid. 

SKA MAN ge sig på att mäta administration är 
det viktigt att ha kommunledningens stöd, 
understryker Anders Ivarsson Westerberg. 
Det kan också vara bra att avgränsa arbetet, 
till exempel genom att börja med en förvalt-
ning. 

– Fundera över vad det är ni vill åstad-
komma med projektet och vilka de relevanta 
mätetalen är. Det behöver inte bara vara 
att minska administrationen för att frigöra 
tid – det kan också vara för att förbättra 
arbetsmiljön.

Eslöv – en av de sju kommunerna i pro-
jektet – fanns på plats för att visa vad man 
kan uppnå med en noggrann genomgång av 

Egna kommunen bakom byråkratiberget
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Vi frågar … 
Vad gav dig mest på årets 
KOMMEK?

Jean Beth Busico 
Kral, administratör 
på ekonomiav-
delningen, Flens 
kommun:
– Jag har gått på 
seminarierna om 
digitalisering. Har lärt 
mig om robotar som 
sköter medarbetares jobb och som kan 
besvara frågor till myndigheten dygnet 
runt hela veckan.

Sven-Arne Rasmus-
sen, förtroendevald 
revisor, Falkenbergs 
kommun:
– Framtidsscenarier, 
den demografiska 
utvecklingen. Och jag 
har varit på en före
läsning om hållbarhet. 
Jag är kommunrevisor, så riskhantering 
och internkontroll har varit intressant.

Anna Magnusson, 
konsult i företaget 
Public Partner:
– Några föreläsningar 
har varit riktigt bra 
och gav jättemycket, 
däribland ”Professi
oner både svårstyrda 
och kuvade”. Och så är det samvaron 
med mina egna kollegor i företaget. 
Vi jobbar på olika ställen i Sverige och 
träffas här. Det är roligt över huvud 
taget att hela Sverige är här.

Gösta Gustafsson, 
förtroendevald 
revisor i Region 
Halland och Varbergs 
kommun:
– Passet om nya 
redovisningslagen gav 
mig mest. Och Anna 
Nergårdh var bra med 
”Samordnad utveckling för god och 
nära vård”.

Johan Carsbrant, 
controller, Kumla 
kommun:
– Seminariet ”Fake 
News” var väldigt 
intressant men ligger 
långt från det jag 
jobbar med. Föreläs
ningarnas nivå har 
varit hög.

Passen blir längre och det blir svårare 
att anpassa styrkan efter hur vårdbehovet 
varierar med dygnet. På ett boende med 30 
anställda summerade den övertaliga tiden 
mitt på dagen till 3 årsarbeten.

– Schemat var demoraliserande. Det var 
för många i fikarummet mellan 13 och 15, sa 
Marcus Gustafsson.

Men på några år har Kalmar fått ekonomin 
i balans även med heltid. Kärnfrågan var just 
att få bukt med övertalig tid. Med det som 
uppdrag anställdes Marcus Gustafsson 2014 
som IT-ekonom. Han deltog i möten ute på 
enheterna där verksamheterna följdes upp.

– Nyckeln är att ta makt över schemat. 
Begreppet ”önskeschema” fungerar inte. Det 
är brukarnas önskemål och behov som måste 
styra.

Han har också konstaterat att ett hel-
tidssystem kräver jobb varannan helg. Och 
nattpassen ska inte vara 10 utan 9 timmar, 
eftersom dagpersonalen behöver fördela sin 
tid på större del av dygnet. 

VERKSAMHETEN BYGGER på team som tillhör 
flera enheter. Ett viktigt uppdrag har ”sam-
ordnarna”, specialister som hjälper cheferna 
med bemanning – även på helger. Då finns 
minst en samordnare i tjänst per team.

Och schemat måste vara flexibelt.
– Det är viktigt att göra vårdtyngdsmät-

ningar varje månad. Resursfördelning är 
A och O, betonade Marcus Gustafsson, som 
grundar sig på erfarenheter från en mängd 
kommuner där han nu hjälper till som 
konsult.

Mätningarna styr inte bara bemanning 
utan också tilldelning av pengar och andra 
resurser.

– Om det finns tomma rum, får boendet 
mindre pengar.

Eftersom frånvaro av olika slag ligger på 
20–25 procent är ett tips att ha 10 procents 
överkapacitet i anställd personal – istället för 
timvikarier.

– Vi har anställt vikarierna och därmed 
fått ökad kvalitet, sa Magnus Levin.

HELTID ÄR inte bara en rättighetsfråga utan 
även en nödvändighet, anser Marcus Gus-
tafsson.

– Den demografiska utmaningen gör att vi 
inte kommer att hitta folk. Alla måste jobba 
heltid. Men då måste vi också lösa sche-
maproblemen.

Det går, ifall man tänker nytt. Och som 
svar på en fråga konstaterade han att sche-
maläggning vore enklare med 35 timmar 
som norm för heltid.

– Men det är en politisk fråga, avrundade 
seminarieledaren Nils-Hugo Johanson från 
KEF. ●

”Ta makten över schemat”

”De mätningar som gjorts 
visar att personalfrågor upp
tar största delen av chefernas 
administrativa tid.”

Anders Ivarsson Westerberg

VÄRDELÖS TILLVÄXT. Förvaltningarna genere-
rar arbete åt varandra, konstaterade forskaren 
Anders Ivarsson Westerberg.

Egna kommunen bakom byråkratiberget

administrativa processer. I det här fallet gällde 
det parkeringsavgifter. 

När kommunen kartlagt processen visade 
det sig att administrationen av p-avgiften i 
genomsnitt kostar 166 kronor per faktura, 
medan beloppet på fakturan bara är 149 kronor 
i snitt.

– Processen är dyrare än det vi får in. En 
erfarenhet vi gjort är att vara noga med att 
förslag om förbättringar förs fram till rätt per-
son. Att tänka efter före, sa Johanna Brahed, 
HR- samordnare på kommunledningskontoret 
i Eslöv. ●
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n – Att få höra att ”stockholma-
re är smartare än lantisar” var 
inte roligt för mig som är från 
Odensås.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG

Det sa TV4:s politiske kommentator 
Marcus Oscarsson när han rundade 
av KOMMEK:s tunga program med 

ett lite mer kåserande anförande. Han 
berättade först om sin uppväxt i lilla byn 
Odensås i Hultsfreds kommun, en och en 
halv mil från den punkt där Smålands tre 
landsting möts.

Mycket mer ”mitt i mörka Småland” kan 
det knappast bli – och även om han trivs bäst 
i barndomens landskap bar det av till ett 

sjudande Stockholm via jobb på Vimmerby 
Tidning och Barometern Oskarshamns-Tid-
ningen.

Hur det skulle gå i årets val var en riktig 
rysare, upprepade han gång på gång – och 
blev ju sannspådd.

OSCARSSON GICK igenom några höjdpunkter 
under den gångna mandatperioden, som 
Anna Kinberg Batras sejour som Moderater-
nas partiledare. Hon var visserligen bara 28 
år när hon yttrade det famösa ”stockholma-
re är smartare än lantisar”, men det förföljde 
henne även sedan hon nått toppen i partiet.

Den strikt klädde tv-kommentatorn från 
Odensås har i vart fall inte glömt.

Han ställde också frågan varför det inte 
gått bättre för Socialdemokraterna i opinio-

Ekonomiska frågor var inte väljarnas prio 
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n Kommunikativ, flexibel, modig. 
Framtidens ekonom behöver 
egenskaper som gör det lättare 
att klara en ny roll, där mer än  
de ekonomiska frågorna konkur-
rerar om att ligga till grund för 
besluten.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT   

Blicka tio år framåt – vad kommer 
påverka ekonomrollen? Ett hundra-
tal åhörare fick själva vara med och 
forma framtidens ekonom.

– Ekonomer kommer att få en 
tydligare beställarroll, de kommer att driva 
projekt och vara beredda på att ta på sig 
ledarskap, sa Helena Sjöholm, som efter flera 
år som utbildningsledare på KEF nu är egen 
företagare.

Hon ledde seminariet tillsammans med 
KEF:s kanslichef Ola Eriksson, som påmin-
de om den yttre ramen: Generationsskifte 
väntar och färre unga är på väg ut på arbets-
marknaden. Kommunala sektorn får slåss 
med den privata sektorn om kompetens och 
talanger.

Vad kommer att påverka ekonomrollen 
mest under de kommande tio åren? Efter 
några minuters grupparbete växte ett 
ordmoln fram med digitalisering som det 
vanligaste svaret, tätt följd av den demogra-
fiska utvecklingen.

EN STUND senare fick åhörarna diskutera 
nästa fråga: Vilka egenskaper hos kommu-
nalekonomerna blir viktiga om tio år?

Än en gång tog ett ordmoln form, den här 
gången med ord som kommunikativ, flexibel, 
innovativ, förändringsbenägen och modig.

Helena Sjöholm tittade tillbaka på de 18 år 
hon själv arbetat som ekonom och utbildat 
kolleger. Hon tyckte sig se att ekonomyrket 
generellt har blivit mindre kameralt och 
fokuserar inte längre lika  mycket på detaljer. 

– Jag möter fler ekonomer som arbetar 
mer proaktivt, med bredare frågor. De är 
mer kommunikativa och jobbar mer med 
chefsstöd. 

Hon trodde inte att analyser kommer att 
vara lika tongivande i ekonomjobbet som i 
dag. Teknikutvecklingen, med mer artificiell 
intelligens, kommer delvis att ta över den 
delen av jobbet.  

Ola Eriksson såg en avgörande diskus-

sion i gränsdragningen mellan ekonomen 
och verksamhetsansvarig. Hur duktig ska 
ekonomen bli på att utveckla verksamhet 
och analysera verksamheten, och vad är 
verksamhetschefens ansvar? 

– Kanske är det våra verksamhetschefer 
som ska bli mer analytiska. Det blir lättare 
om de får mer systemstöd, sa han.

TILLITSDELEGATION HAR i uppdrag att föreslå 
nya styrmodeller för offentlig sektor. Helena 
Sjöholm noterade att om styrningen bygger 
mer på tillit behövs en annan typ av ledar-
skap.

– Redan i dag har vi aktiva medborgare 
som vet vad de vill och vill ha transparens. 
Då behöver vi medledarskap och en vilja att 
involvera fler personer. Det kommer inte 
längre bara att vara de ekonomiska frågorna 
som ligger till grund för beslutsunderlag. 
Miljöaspekter och hållbarhetsfrågor breddar 
perspektivet.

För att få underlag till diskussionen om 
framtidens ekonomroll har KEF ställt frågor 
till en grupp medlemmar om deras nuvarande  
arbetsuppgifter. På frågan vad de ägnar 
minst 20 procent av sin arbetstid åt nämner 
de bland annat dialog och stöd till verksam-

Framtidens ekonom 
är en Transformer!

VALOBSERVATÖR. Politiske kommentatorn 
Marcus Oscarsson avrundade KOMMEK.
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nen, med tanke på landets starka ekonomi.
– Svaret är att partiet fått prata om tiggeri, 

barnäktenskap och migration istället för 
ekonomi.

GODA TIDER gör att ekonomiska frågor inte 
prioriteras av väljarna.

– Det är paradoxalt. Gör man något väl-
digt bra, då blir ämnet inte intressant.

En annan paradox är att Vänsterpartiet 
aldrig varit så starkt och framgångsrikt – 
trots ett valresultat 2014 på bara 5,7 procent.

– Gudrun Schyman nådde visserligen 
12 procent i ett val men inte det inflytande 
som partiet nu haft. V har fått igenom 100 
förslag, ofta populära reformer som partiet 
tagit åt sig äran för även om det kanske också 
varit S-politik. Samtidigt har V kunnat huka 

när det blåst kallt för regeringen. Det kan 
vara en fördel att inte sitta i regeringen utan 
i regeringsunderlaget.

Det bekräftas av Miljöpartiets öde och 
illustrerades med tv-bilder på dåvarande 
vice statsminister Åsa Romson när hon 2015 
gråtande säger att regeringen tvingas ändra 
migrationspolitiken ”för att hjälpa våra 
gröna kommunalråd”.

Nå, i övrigt var det inte gråt utan skratt 
under det roande anförandet. Marcus 
Oscarsson tackades av KEF:s ordförande 
Annika Hellberg, som med det avslutade 
KOMMEK:

– Jag vill tacka er för att ni varit här. Det 
är så värdefullt. Vi utvecklas tillsammans, 
vi växer tillsammans! Välkomna tillbaka 
2020! l

Ekonomiska frågor var inte väljarnas prio 

INTERAKTIVA. På seminariet fick del-
tagarna själva fundera över framtidens 
ekonomroll. Ola Eriksson och styrelsens 
Dan Jonasson i aktion på bilden ovan.

heten, analys och utredningar, samt budget 
och prognosarbete.

– Mer intressant är att nästan hälften 
lägger mindre än 1 procent av arbetstiden på 
omvärldsbevakning och egen kompetens-
utveckling, sa Ola Eriksson. ●
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I vimlet … 

GÖTT HÄNG. Hanna Möllerström 
Hedström och Mikkel Christensen från 
Region Halland var nöjda med sin första 
dag på KOMMEK.

SNABBMAT. Revisor Rolf Andersson 
från Ljungby fyllde på energidepåerna 
på stående fot.

SLUT FÖR IDAG. Anette Andersson från 
Tanums kommun och Gunilla Nyberg 
från Stockholms stad kopplade av efter 
en lång seminariedag.

PÅ MÄSSGOLVET. Christina Johansson 
och Kristina Andersson från Lerums 
kommun besökte mässmontrarna mel-
lan seminarierna.
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n Flyktingar är en nettokostnad 
för det offentliga – främst genom 
att sakna jobb och inte bidra med 
skatter. Och det tar lika lång tid 
nu att nå självförsörjning som vid 
1990-talets mitt.

TEXTER: LARS GUNNAR WOLMESJÖ    

Slutsatserna kommer från ESO-rappor-
ten ”Tid för integration”, som väckte 
debatt i början av sommaren. Den är 

skriven av nationalekonomen Joakim Ruist, 
Göteborgs universitet. I rapporten studerar 
han flyktingar och deras anhöriga, som 
2017 utgjorde 8 procent av befolkningen.

Att vara integrerad och sysselsatt kopplas 
i studien till självförsörjning, definierat 
som 40 procent av medianinkomsten för 
infödda män i åldern 20–50 år. Det innebar 
138 000 kronor 2015. Bidrag ingår inte.

FRÅN 1990-TALET har det gradvis tagit längre 
tid för flyktinggruppen som helhet att nå en 
viss sysselsättning. Men skillnaden är stor 
mellan ursprungsländer. Forna Jugoslavien 
och Eritrea är i topp. Betydligt längre tid tar 
det för somalier och irakier.

Tar man hänsyn till hur ursprungsländer 
ändrats över tid, är tiden för integration stabil.

– Det är överraskande positivt. Det har 
inte blivit svårare de senaste 20 åren trots 
färre enklare industrijobb och fler flyktingar, 
säger Joakim Ruist.

Han räknar ut att offentliga sektorns 
underskott var 41,5 miljarder kronor 2015 
för flyktingar med anhöriga. Av beloppet 
utgjordes 80 procent av lägre skatteintäkter 
och 20 procent av ökade kostnader jämfört 
med övrig befolkning.

RUIST GÖR också en livstidsprognos för 
flyktingar som bor i Sverige idag. Nettokost-
naden hamnar mellan 53 000 och 94 000 
kronor per person och år, räknat på grupper 
med högst eller lägst potential för självför-
sörjning.

Alla kostar mycket vid ankomst, efter olika 
lång tid bidrar de med skatter för att sedan 
få pension. Inte för någon grupp täcker mel-
lantiden kostnaderna i början och slutet.

Kritiker har påpekat att flyktingar betalar 
mindre skatt för att de har låglönejobb.

– Jo, men en större del beror på att många 
inte jobbar alls. Intäktssidan, som skapar 80 
procent av underskottet, är summan av en 
lägre andel som jobbar och av lägre inkom-
ster, säger Joakim Ruist.

Kan man dra några slutsatser för kommun-
sektorn?

– Ja, att det inte spelar så stor roll om kom-

munen tagit emot många eller få flyktingar. 
De poster som skapar underskottet är lägre 
skatteintäkter och överrepresentation i 
framför allt socialbidrag. De jämnas ut av 
kommunala utjämningssystemet.

JOAKIM RUIST tillägger att han med det inte 
vill vara respektlös mot kommuner med 
stort mottagande, som han vet brottas med 
kapacitetsproblem i exempelvis skolan. 

– Hur det offentligas underskott fördelas 
mellan stat och kommunsektor vågar jag 
inte säga. Staten reglerar det med ett antal 
miljarder.

Vad är viktigast för att snabbt få flyktingar 
självförsörjande?

– Det har jag inget svar på. Jag försöker 
säga att vi bör ha ett annat fokus och en 
mer accepterande inställning. Siffrorna är 
låga för att det är svårt. Flyktingar kan inte 
språket, de bär på traumatiska erfarenheter. 
Vi gör redan saker för att det ska bli bättre, 
och vi ser ut att klara det bättre än övriga 
Europa.

Forskarsamhället har på sina hyllor inga 
lysande idéer från andra länder, konstaterar 
han, och varnar för övertro på politikens 
förmåga.

– När politiker har press på sig att hitta 
på bra grejer, då är det risk att de hittar på 
dåliga. l

Integration kostar 
tid och pengar

Ur ESO-rapporten  
Tid för integration
• Flyktingars långsiktiga sysselsättningsnivå 
har varit stabil sedan 1980-talet.

• Från 1990-talets mitt tar det längre tid att 
nå den nivån.

• Skillnader i sysselsättning är stora och 
stabila över tid för olika ursprungsländer, så 
mycket som 20–40 procentenheter.

• Offentliga sektorn omfördelade 60 000 
kronor till en genomsnittlig flykting 2015, 
totalt 41,5 miljarder kronor (1 procent av 
BNP).

• För 2018 beräknas omfördelningen bli 
55–60 miljarder. 

• Prognosen för dagens flyktingar är att de 
under sin livstid får i snitt 74 000 kronor per 
år i nettobidrag.

• ESO, Expertgruppen för studier i offentlig 
ekonomi, arbetar under Finansdepartementet.

FÅR KOSTA. Enligt forskaren Joakim Ruist bör vi acceptera att det är svårt för flyktingar att bli 
själv försörjande. Men, det är inte svårare idag än för 20 år sedan.

Joakim Ruist.

BI
LD

: I
ST

O
C

K



 KOMMUNAL EKONOMI  #5  2018 29

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

”Att ställa krav 
måste vara 
grundläggande”
n Vellinge i Skåne och Ljusdal 
i Gävleborg – två väldigt olika 
kommuner. Men båda lyfts fram 
som förebilder av integrations-
föreläsaren Mustafa Panshiri.

Den 32-årige förre polisen med af-
ghanska rötter reser runt i Sveriges 
kommuner. Främst träffar han 

ensamkommande unga men även anställ-
da och politiker. På KOMMEK höll han ett 
seminarium och sålde snabbt slut på en 
resväska med sin bok ”Det lilla landet som 
kunde”. Efteråt fick Kommunal Ekonomi en 
intervju:

Du har besökt 190 kommuner. Vad kan man 
lära av dem som är bäst på integration?

– I Ljusdal förstår de hur olika utma-
ningarna är och hur man måste jobba om 
det kommer familjer eller unga män. De 
behandlar inte invandrare som en homogen 
grupp.

– Vellinge är känt som främlingsfientligt 
men ställer krav, exempelvis informations-
plikt och självförsörjning. Jag tror att i fram-
tiden ser allt fler kommuner ut som Vellinge 
när det gäller att ställa krav.

Är det bra?
– Ja, att ställa krav måste vara grund-

läggande i integrationsarbetet. När någon 
ställer krav på dig, det är då du förstår att du 
klarar kraven.

Vad är ditt budskap till kommunernas eko-
nomer?

– Det går enorma pengar till integrations-
projekt. Överallt pågår sådant. Jag brukar 
fråga vad de gör. ”Träffas och lagar lite mat”, 
blir ofta svaret. Visst, det är jättetrevligt. 
Men det fastnar vid mat och danser. Jag vill 

ha en långsiktig ekonomisk utvärdering: 
har projekten verkligen hjälpt?

Du anser att man tidigt ska diskutera värde-
ringar med dem som kommer till Sverige. Finns 
en ekonomisk aspekt även av det?

– Ja, ju mindre friktion vi ser i samhället  
när det gäller integration, desto mer ekono-
misk vinst gör vi. Ju mindre sten som kastas 
mot polis, desto mindre måste vi satsa på 

polisen. Och delar man grundläggande vär-
deringar, slipper man satsa pengar på arbete 
mot hedersförtryck.

Hur resonerar du om ekonomin kring invand-
ring?

– Alla studier visar att invandring inte är 
lönsamt, i alla fall inte flyktinginvandring. 
Det är inte därför vi tar emot flyktingar. 
Vi gör det av medmänsklighet. l

INTEGRATION. Ju mindre social friktion, desto billigare blir 
integrationen, framhåller tidigare polisen Mustafa Panshiri.
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n Det är viktigt att utveckla redo-
visningen, men ibland glöms det 
bort att andra delar av ekonomin 
också behöver utvecklas. Hur 
vi presenterar våra rapporter, 
exempelvis.

En viktig del att utveckla är hur ekono-
mi presenteras för cheferna. Idag sker 
det oftast genom att använda antingen 

traditionellt redovisningsperspektiv eller 
en variant därav. Alltså genom det vi kallar 
ibland konto och ibland slag, lite beroende 
på vilken kommun man befinner sig i. 
I vissa fall sorteras våra ekonomirapporter 
på begreppet verksamhet. Men hur ofta 
presenterar vi och pratar om ekonomi i 
termer som är anpassade för verksamheten, 
det vill säga för våra chefer som ska hållas 
ansvariga för sin ekonomi?

I Kramfors kommun vänder vi nu på 
perspektivet och för vår skolverksamhet så 
lägger vi just nu budgeten för 2019 i ett nytt 
perspektiv. Självklart kan man inte bortse 
från den traditionella redovisningen men 
vi försöker titta på den från ett annat håll. 
Tabellen nedan visar ett exempel på hur vår 
resultaträkning kommer att se ut.

Som den klarsynte ser så använder vi be-
greppet aktivitet för att sortera in ekonomin 
i termer som handlar om vad medlen an-
vänds till, istället för vad man har spenderat 
dem på.

REGERINGEN LADE en lagrådsremiss den 30 
augusti som omfattar delar av Skolkost-
nadsutredningens förslag, bland annat den 
så kallade enhetsredovisningen. Alltså, ett 
krav på alla huvudmän att lämna ifrån sig 
statistik per enhet som ska baseras på den 
uppställning som används i bidragsreglerna 
i skollagen. 

Så varför gör Kramfors kommun om 

perspektivet? Varför var jag med och skrev 
fram förslaget till ny struktur i skolkost-
nadsutredningen? 

MOTIVET LIGGER i svaret på frågan ”Vem är 
vi ekonomer till för?”I min roll som stöd till 
skolledarna är svaret självklart: Jag är här 
för att hjälpa cheferna att förstå sin ekono-
mi, så de kan säkerställa att deras resurser 
används där de gör mest nytta. 

Så, på vilket sätt kan vi göra detta? Låt 
oss börja med att titta på hur vi presenterar 
ekonomin i våra system och rapporter. I de 
allra flesta fall (jag kan inte påstå att jag vet 
hur alla gör) så bygger rapporterna på det 
redovisningsperspektiv som jag nämnde 
ovan. Det perspektivet är enkelt för oss 
ekonomer och det gläder våra revisorer ur 
ett redovisningsperspektiv. Men samtidigt 
i statistiken pratas det om kostnader för un-
dervisning, elevhälsa, inte om kostnader för 
löner, förbrukningsmaterial osv. Ekonomer 
sitter lite i kläm mellan dessa två perspek-
tiv: rapporterna i det ena och politikerna 

som frågar vad som ingår i posten ”övrigt” i 
det andra.

Men, vilket av dessa perspektiv hjälper 
våra chefer?

När jag har diskuterat detta med skol-
ledare, fackliga företrädare och politiker 
under ett antal år så är alla överens: om 
vi följer upp ekonomin i de termer som redo-
visas i statistiken så blir det lättare att förstå 
sambanden. Dels för att det blir lättare att 
förstå statistiken, men kanske framför allt 
för att vi då pratar i termer som är mer nära 
förknippade med verksamheten. 

Dessutom är det min fulla övertygelse att 
med detta ”nya” perspektiv får vi också en 
naturlig koppling mellan vår ekonomiska 
uppföljning och uppföljningen av verksam-
hetens kvalitet. Till exempel om du har två 
skolor med samma totala kostnad, men där 
elevernas resultat skiljer sig på ett sätt som 
inte endast kan förklaras med exempelvis 
socioekonomiska förutsättningar. Visst blir 
det enklare att jämföra och analysera dessa 
enheter om det tydligt 
framgår hur mycket resur-
ser de lägger på undervis-
ning respektive elevhälsa 
än om det bara är tydligt 
hur mycket pengar de läg-
ger på exempelvis löner?  l

ULF FRYKLUND, ekonom i Kram-
fors kommun  

och sekreterare i Skolkostnadsutredningen.

LÄTTARE ATT LEDA. Att anpassa redovisningen efter skolledarnas behov vinner alla på.

Aktivitetsstruktur 63

60  Skolpeng -367

61  Undervisning 253

62  Lärverktyg 11

63  Elevhälsa 38

64  Måltider 72

65  Administration 11

66  Lokaler 66

”Vem är vi  
ekonomer till för?  
I min roll som stöd 

till skolledarna är svaret 
självklart.” Ulf Fryklund

Konsten att redovisa ur 
användarnas perspektiv

Redovisning 
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E     n lösning som flera kommuner 
har upptäckt är att hyra en 
dynamisk Parmaco-skola på 
längre sikt. Framför allt är 

det möjligheten att kunna anpassa bygg- 
nadernas storlek och utformning efter 
ökande eller minskande behov som lockar. 

– Våra skolbyggnader kombinerar 
fördelarna hos en permanent skolbygg-
nad med flexibiliteten hos mer tillfälliga 
lösningar. Våra förskolor och skolor kan 
således anpassas efter skiftande behov, 
och över lång tid, säger Thomas Jansson, 
Sverigechef på Parmaco.

Dynamiska skolbyggnader 
Parmacos anpassningsbara skolor och 

förskolor är arkitektritade byggnader i 
gediget trä. Byggnaderna uppfyller samma 
höga krav på isolering, ventilation, värme, 
säkerhet och miljö som finns på permanenta 
hus. De är behovsanpassade lokaler som 
kan användas på kort eller lång sikt. 
Kostnaderna är däremot alltid förutsägbara. 

Byggnaderna kan anpassas över tid då 
platsbehoven kan variera från år till år.  
Parmaco erbjuder även satellitbyggnader 
som kan anslutas till kommunens perma- 
nenta byggnader. 

– Med tanke på vår föränderliga 
omvärld ska kommunen inte bli fast med 
en lösning, utan man ska lätt kunna bygga 
till eller ta bort klassrum efter de behov 
som kunden har, säger Thomas Jansson.

Den svenska välfärden står inför stora utmaningar de kommande tio åren. De flesta kommuner 
växer kraftigt och demografin förändras i snabb takt. Enligt SKL behöver det byggas 1 100 skolor och 
förskolor fram till 2021, varav10 procent av det tidigare beståndet ska byggas på tre år. Samtidigt är 

befintliga förskolor och skolor i stort behov av renovering och upprustning. 

Behovsanpassade byggnader löser 
kommunernas utmaningar 

Samarbete med KTH
Parmaco har sedan några år tillbaka sam-

arbetat med Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH). Bland annat har KTH och Parmaco 
gemensamt tagit fram ett kalkylerings-
verktyg som simulerar olika ekonomiska 
scenarier när en kommun ska bestämma om 
de ska äga eller hyra en verksamhetslokal.

Finansiell rådgivare stöttar 
kommunen

Nyligen anställde Parmaco Nedim 
Murtic som finansiell rådgivare. Tanken är 
att Nedim från ett tidigt skede i besluts- 
processen ska vara en långsiktig partner till 
kommunernas ekonomichefer och lokalför-
sörjningsstrateger. Nedim Murtic kommer 
närmast från Kommuninvest där han under 
11 år arbetade som kundansvarig för olika 
kommuner och kommunala bolag. 

Enligt Nedim är demografin definitivt en 
osäkerhetsfaktor ute bland kommunerna och 
att det därför är viktigt för kommunen att 
prioritera sina investeringar rätt. ”Man ska 
se till att ha en viss flexibilitet i sin portfölj 
gällande sitt ägande, inte minst då det gäller 
verksamhetslokaler och särskilt när det 
kommer till skolor och förskolor. Här kan vi 
hjälpa till tidigt i processen och tillsammans 
med kommunen resonera oss fram till de 
bästa alternativen när det kommer till att 
äga eller hyra sina verksamhetslokaler. 
Det handlar inte bara om man ska äga eller 
hyra sina lokaler, utan även hur man får en 
optimal blandning i sin portfölj både på 
kort och lång sikt”.

Parmaco hyr arkitekt- 
ritade dynamiska 
förskolor och skolor till 
kommuner. Bolaget har 
funnits på den svenska 
marknaden sedan 
2015. Se parmaco.se 
för mer information.

text Petra Zillén foto Parmaco 

E Nordeuropas största flyttbara skola 
Det är många nya förskolor och skolor 

från Parmaco som nylingen har tillkommit 
i olika kommuner runtom i Sverige: ett par 
förskolor uppe i Umeå och Luleå, och stora 
skolor i Eskilstuna, Hällefors och Göteborg.  
Sverigechef Thomas Jansson nämner 
särskilt två nya skolor i Halmstad: 

– Två rejäla skolor står nu på plats i 
Halmstad: Klaraskolan och Slottsjords- 
skolan. Tillsammans rymmer de 900 elever 
och skolorna är, vad vi vet, de största 
flyttbara skolorna i hela Nordeuropa. 
Verksamheten pågår för fullt där nu och 
det är roligt att se!

ANNONS
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Utblick

”Vi måste tänka nytt och bli attraktiva”

”En ekonomichef tjänar  
mellan 50 000 och  
250 000 dollar.” Chris Morrill

n Minskande inkomster, ökande 
krav och kompetensförsörjning, 
det är tre tunga utmaningar som 
amerikanska kommunekonomer 
har att hantera. Allt enlig GFOA:s 
vd Chris Morrill i ett samtal med 
Anders Haglund.
TEXT: ANDERS HAGLUND   BILD: ANDRÉ DE LOISTED

K EF:s systerorganisation i USA 
och Kanada är Government 
Finance Officers Association 
(GFOA). Organisationens vd 
heter Chris Morrill sedan drygt 

ett år tillbaka. Han har 30 års erfarenhet av 
amerikansk kommunal sektor och han har 
även arbetat som rådgivare i Sydafrika och 
Ukraina. Dessutom är han en gammal Sve-
rigevän och så sent som i somras spelade 

sonen i Gothia Cup i Göteborg. 
Under GFOA:s årliga konferens i våras 

fick undertecknad en pratstund med 
honom. Vi talade bland annat om kommu-
nernas legitimitet hos invånarna och om 
politik på lokal nivå.  Han konstaterade att 
de stora utmaningarna för kommunerna 
är tre: minskade inkomster, kompetensför-
sörjningen samt medborgare som ställer 
ökade krav på den kommunala servicens 
kvalitet. 

BETRÄFFANDE INKOMSTERNA är de ameri-
kanska kommunerna i mycket hög grad 
beroende av fastighetsskatt (40–50 procent) 
samt momsinkomster (20–30 procent). 
Övri ga intäkter utgörs nästan helt av av-
gifter av olika slag. Statsbidragens andel är 
mycket liten. Skatteinkomsterna är synner-
ligen konjunkturkänsliga. Flyttströmmar 
påverkar mycket snabbt både moms och 
fastighetsskatt. När det gäller moms påver-
kas den också negativt för många kommu-
ner av en allt högre andel näthandel. 

Detta gäller för övrigt också delstaterna. 
En negativ flyttström får ett mycket snabbt 
genomslag genom nedjusterade taxerings-
värden och givetvis en direkt effek  t på 
inkomsterna från fastighetsskatt. Det finns 
dessutom restriktioner rörande hur hög 
fastighetsskatt som kan tas ut. I USA är 
skyddsnäten ofta sämre än i Sverige varför 
människor flyttar i mycket högre grad, 
och framför allt snabbare än i Sverig  e, till 
orter där det finns arbete. 

I USA finns inga utjämningssystem 
eller möjlighet att få kompensation 
genom högre statsbidrag när kommu-
nernas egna inkomster minskar. Det 
enda instrument som finns är en form 
av tvångsförvaltning eller konkurs-
förvaltning som delstaterna kan 
tillgripa om en kommun under lång 
tid inte kunnat balansera sin budget 

och därför inte kan fullgöra sina för-
pliktelser. Några exempel på sådana fall 

är Detroit och Pittsburgh. Detta hör dock 
till undantagen.

Den andra utmaningen känner vi igen, 
nämligen att befolkningen blir allt kräsnare 

UTMANAD. Även i USA 
brottas kommunerna med 
rekryteringsproblem,  
berättade GFOA:s vd 
Chris Morrill.
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Utblick

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

”Vi måste tänka nytt och bli attraktiva”
och ställer allt högre krav på leveransen av 
kommunal service. Självklart till oförändrat 
eller lägre skatteuttag …

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN ÄR den tredje 
stora utmaningen. Många unga har en 
negativ attityd gentemot offentlig sektor. 
Man anser den trög och trist. Här har kom-
munerna samma utmaning som hos oss, det 
vill säga att marknadsföra offentlig sektor 
och berätta vilka spännande jobb som kan 
erbjudas där. När det gäller rekrytering av 
ekonomer försvåras denna process även på 
grund av att universiteten inte utbildar i den 
unika redovisningsmodell som de ameri-
kanska kommunerna tillämpar. 

Chris tar upp behovet av att marknadsfö-
ra kommunekonomyrket, inte minst bland 
studenter. Det finns ju stora och mycket 
intressanta utmaningar att hantera som 
borde locka unga hungriga ekonomer. Det 
handlar om att skapa förutsättningar för 
en långsiktig hållbar finansiering av upp-
draget. Detta inte minst mot bakgrund av de 
relativt ”lättflyktiga” inkomsterna. 

– Vi måste verkligen tänka nytt och bli 
mer flexibel om vi ska lyckas attrahera 
yngre medarbetare, säger Chris.

Är löneläget konkurrenskraftigt? 
– Ja, i stort sett. En ekonomichef tjänar 

mellan 50 000 och 250 000 dollar, beroen-
de på storlek på kommun. Som jämförelse 
tjänar en lärare mellan 20 000 och 70 000 
dollar och en polis eller brandman 30 000 
till 100 000 dollar.

GFOA:S MEDLEMSANTAL ökar och uppgår 
nu till 19 400. På senare tid är det främst 
”skolekonomer” som bidragit till ökningen. 
Det är främst GFOA:s ambitiösa vidareut-
bildningar som lockar nya medlemmar. 
GFOA måste dock, enligt Chris satsa ytter-
ligare på att värva yngre medlemmar.

När det gäller kompetenskrav finns 
det inga formella sådana. Drygt 5 000 av 
GFOA:s medlemmar har dock en så kallad 
CPA, Certified Public Accountant. Denna 
certifiering får man efter att ha genomgått 
ett kursprogram, genomfört ett prov samt 
ha fått viss praktik. 

GFOA har också startat ett eget certifie-
ringsprogram kallat CPFO, Certified Public 
Finance Officer. Denna certifiering är bre-
dare och innehåller också budget, planering 
och styrning. I nuläget har 500 medlemmar 
kvalificerat sig för denna certifiering.

Har då ekonomichefen har ett lagreglerat 
yrkesansvar, exempelvis att följa redovisnings-
lagstiftningen?

– Nej, det är kommunen som är ansvarig 
inför lagen. I vissa stater kan delstaten gå 
in och hantera en situation där en kommun 
bryter mot lagen. Detta är dock synnerligen 
ovanligt. Eventuellt kan minskade stats-
bidrag bli följden, säger Chris Morrill.

DET FINNS dock ett mycket kraftfullt 
instrument som vi inte har i vårt land. 
Vid en ”bad audit” blir kommunens rating 
omedelbart nedgraderad och som följd av 
detta blir givetvis lånen dyrare. Med den 
mycket kännbara effekten tillämpas lag och 
normering, helt enkelt. Marknaden svarar 
alltså för sanktionerna!  l
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Efter 20 år som motor på SKL:s avdelning för ekonomi 
och styrning blev Lennart Hansson pensionär i slutet 
av augusti.

Vad har varit roligast att jobba med?
– Styrningen av bolagen. Tillsammans med våra ju-

rister lade jag ner mycket kraft för att få till en bättre ordning. 
De senaste åren har både kommuner och landsting blivit mer 
medvetna i sin styrning. 

Lennart Hansson gläds över att ägarna börjat inse att 
bolagen inte bara är viktiga för den verksamhet de bedriver, 
utan även finansiellt. Ofta är det de riktigt stora kommunala 
investeringarna som ligger i VA-bolagen, fastighetsbolagen 
och övriga bolagsbildningar. 

– Insikten har ökat om att se bolagen som en strategisk 
resurs och att de finns med i den viktigaste planeringen. Men 

alla har inte gjort det, så det behövs fortfarande en uppryck-
ning, säger han.

När Lennart Hansson kom till SKL hade 90-talskrisen just 
klingat av. Ganska snart tog han initiativ till en operativ hjälp-
insats för kommuner med svag ekonomi. Drygt 150 kommuner 
har hittills fått besök.

– Vi skapade team med någon som kunde den hårdare eko-
nomin med nyckeltal och finansiering, och någon som var bra 
på ledarskap, styrning och mjukvara. 

BESÖKEN FÖLJDES av analyser om läget och vad som behövde 
förändras. Lennart Hansson och hans kollegor sade inte åt 
kommunerna vad de skulle göra, utan visade hur det var möj-
ligt att göra. 

– I de flesta fall följde de våra råd. Vår analys var inte alltid 
så annorlunda från den som kommunerna själva kommit fram 
till, men vi kom utifrån som en oberoende part och då är det 
ofta lättare.

Har kommunalekonomin en starkare ställning i dag jämfört med 
för 20 år sedan?

– Jag är inte säker på det. Tidigare var det många ekonomi-
chefer som också höll i styr- och ledningssystemen. Nu har 
andra tagit över: kommundirektören själv eller någon kvali-
tetscontroller.

n Lennart Hansson har varit en frontfigur i uppbyg-
gandet av SKL:s kommunalekonomiska verksamhet. 
Nu lägger han finansieringsprinciper och styrsystem 
på hyllan, går i pension och börjar snickra på torpet 
i norra Uppland.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT   BILD: STEFAN BOHLIN

Från styrsystem 
till snickartorp

SKL

SPEGELBLANK.  
Lennart Hansson, 
långt borta från  
krisande kommuner ... 
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n KEF stärker kansliet med två nya 
medarbetare. Eva Virtanen sköter 
administrationen av föreningens utbild-
ningar, Johanna Lundgren kommer att 
arbeta som kommunikatör och utveckla 
föreningens digitala kanaler.
EVA VIRTANEN finns redan på plats i KEF:s kansli i centra-
la Gävle. Sedan slutet av augusti håller hon i administra-
tionen runt föreningens omfattande utbud av kurser.

– Jag tar in anmälningar, bokar konferenslokaler och 
håller kontakten med deltagare och medlemmar, säger 
hon.

Eva Virtanen jobbar halvtid för KEF. På eftermidda-
garna fortsätter hon i sitt tidigare yrke som frisör. Hon 
har egen firma och åker runt mellan olika äldrebo-
enden. Van vid kundkontakter och road av adminis-
tration tyckte hon att jobbet som KEF annonserade ut 
passade henne väl. 

– Mitt arbete här är mycket varierat och det är många 
delar som ska klaffa. Det blir aldrig långtråkigt, säger 
Eva Virtanen.

Johanna Lundgren börjar sitt jobb på kansliet den 10 
oktober. 

– Jag lockades av KEF:s helhetsgrepp på kommunika-
tion. Det verkar vara en rolig organisation och arbets-
området är både roligt och spännande, säger hon.

De senaste två åren har Johanna Lundgren arbetat 
som kommunikatör på Tierps kommun. 

Föreningens hemsida, nyhetsbrev och sociala 
medier blir hennes ansvarsområden när hon nu får 
samma titel hos KEF. Hon kommer även att jobba med 
marknadsföring av kursutbudet.

– För mig är det viktigt att arbeta med något som 
känns samhällsviktigt och det kommer jag att få fort-
sätta med i KEF, säger Johanna Lundgren.

När de två nya med-
arbetarna finns på plats 
innebär det att kansliet 
i Gävle har fem medar-
betare. De tre övriga är 
kanslichefen Ola Eriks-
son, utbildningsledare 
Göran Persson Lingman 
och Anne-Marie Westin, 
administra tör. 

Emilia Simons, som 
tidigare arbetade som 
kommunikatör, slutade i 

somras.
– Utökningen av 

vår gemensamma 
administration med 
en halv tjänst gör 
att vi kan utveckla 
kommunikatio-
nen med och till 
våra medlemmar 
ytterligare, säger Ola 
Eriksson. l

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

Eva och Johanna 
nya på kansliet

Johanna  
Lundgren
Ålder: 42 år. Bor: 

Furuvik, utanför 

Gävle. Familj: Sam-

bo och två barn på 6 

och 8 år. På fritiden: 

Gillar att fixa i träd-

gården, träna och att 

umgås med familj 

och vänner.

Eva  
Virtanen
Ålder: 39 år. Bor: 

Stigslund, Gävle. 

Familj: Sambo och 

tre barn. På fritiden: 

Barnens idrott, gär-

na en långpromenad 

eller god middag 

med vänner.

Han har förståelse för att de hårda finansiella frågorna måste 
vara i fokus, men efterlyser ett bredare perspektiv.

– För att kunna ha en central roll behöver vi höja blicken och ta 
ansvar för de styr- och ledningssystem som hjälper politiken.

Lennart Hansson lämnar yrkeslivet med en oro över den förtro-
endebrist han ser mellan grupper av medborgare och kommunerna. 

– Den måste man ta på allvar. Även ekonomerna har anledning 
att fundera över det. 

Han var med och drog igång en medborgardialog som fått starkt 
genomslag och handlar om att involvera medborgarna i besluts-
fattande; att lyssna till deras behov och värderingar, men också 
att göra dem delaktiga. Medborgarperspektivet är viktigt även för 
ekonomer, framhåller Lennart Hansson. I synnerhet när de arbetar 
med planering, och det hänger ihop med den politiska beslutskraft 
som behövs för att man ska kunna driva kommun och landsting på 
ett bra sätt.

– Svåra beslut på grund av en rörig parlamentarisk situation 
blir ännu tyngre om man inte har medborgarnas förtroende. Med 
otydliga majoriteter tappar man i beslutskraft. Då kommer man un-
dergräva kommunerna, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

FÖR EGEN del fattade han ett tydligt beslut när han gick i pension; 
inga fler uppdrag som har med kommunalekonomi att göra. Nu 
väntar tid med barnbarnen, friluftsliv och lite lagom arbete på 
torpet i norra Uppland.

– Jag har satsat så mycket på arbete så nu tänker jag satsa på mig 
själv, säger Lennart Hansson. l

KEF

 

Ålder: 64 år. Bor: Uppsala 
och Österbybruk. Familj: 
tre barn, fem barnbarn 
och sambo. Yrkesbak-
grund: ”Jag disputerade 
1984 och efter några år på 
SLU blev jag ansvarig för 
det kommunalekonomis-
ka vid Ekonomihögskolan 
i Lund. Därefter blev det 
SKL.”

Lennart 
Hansson 

”Svåra beslut på grund av en rörig parla
mentarisk situation blir ännu tyngre om 
man inte har medborgarnas förtroende.”

Lennart Hansson



Forskar- 
hörnan

ROBERT JONSSON

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

På de följande sidorna kan du inspireras av forskning som handlar 
om tre aktuella teman: kommunala strategier vid vikande befolk-
ningsunderlag (ja, det är många svenska kommuner som under 

en längre tid haft vikande befolkningsunderlag), styrning av utkon-
trakterad verksamhet samt kommunal samverkan. 

I det här numrets första artikel på forskarsidorna presenteras en 
intervju med Josefina Syssner som är kulturgeograf och docent vid 
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet. 
Intervjun tar sin utgångspunkt i att Josefina under flera års tid studerat 
kommuner med vikande befolkningsunderlag och nyligen publicerat 
en bok med titeln Mindre många – om anpassning och utveckling i krym-
pande kommuner. Boken handlar om platser där befolkningsantalet 
minskat under en längre tid. Josefina framhåller att det handlar om vad 

som händer på platser som krymper 
och hon beskriver vad som händer 
i samhällen där man blir färre och 
färre. Boken har också en pragma-
tisk inriktning som handlar om hur 
politiker och tjänstepersoner kan 
hantera konsekvenser och effekter av 
krympandet. 

FORSKARSIDORNAS ANDRA artikel pre-
senterar forskning om hur marknads-
konkurrens och styrsystem fungerar 
för olika typer av utkontrakterad 
verksamhet när det gäller att skapa 
följsamma utförare. Forskningen 
har bedrivits av Tobias Johansson, 
Örebro universitet, och Sven Siverbo, 
Högskolan väst, och är pragmatisk och 

samhällsrelevant då den bidrar med kunskaper gällande det omdebat-
terade ämnet ”styrning av privata utförare”. Forskningen indikerar att 
konkurrens och styrning påverkar följsamheten hos privata utförare av 
hård och mjuk verksamhet på olika sätt. 

UNDER FOU-NYTT presenteras ett forskningsprogram vid namn Lokom, 
(lokalt kommunforskningsprogram om samarbete). Forskningspro-
grammet bedrivs av Kommunforskning i Västsverige (KFi) sedan något 
år tillbaka. Lokom är en del i KFi:s långsiktiga ambition att förverkliga 
rollen som en aktiv drivande länk mellan forskning och praktik. Läran-
de ska inte enbart ske genom de resultat som studierna genererar utan 
också under hand. Relevanta frågeställningar inom ramen för forsk-
ningsprogrammet är hur samarbeten styrs och vilka problem som kan 
uppstå i styrningen. l

Vikande befolkning, 
outsorcing och  
samverkan

”Forskningen indi
kerar att konkur
rens och styrning 
påverkar följsam
heten hos privata 
utförare av hård 
och mjuk verksam
het på olika sätt.”

KEF

n I FÖRRA NUMRET av Kommunal Ekonomi blev 
det fel i artikeln ”Controller är vi allihopa” på sidan 
12. Det handlade om hur Region Gotland utvecklat 
ekonomrollen och klarat ett sparbeting. Tidigare var 
ekonomerna i Region Gotland samlade i en service-
förvaltning, och inte spridda ute på de olika förvalt-
ningarna som vi felaktigt angav. 

n PÅ FÖRENINGSMÖTET i Malmö avtackades 
styrelse medlemmarna Charlotte Karbassi, Region 
Skåne, och Stefan Tengberg, Varbergs kommun, för 
sina insatser för föreningen.

Rättelse!

Avtackade i styrelsen

n ATT PLUGGA på distans 
blir allt mer populärt. 
Region Östergötland 
har bestämt sig för att 
låta 50-talet controllers 
utbilda sig i Excel, i det så 
kallade Kommun paketet. 
Samtidigt blir ett 50-tal 
nya medlemmar i KEF 
– ett erbjudande båda 
parter tjänar på. 

Vill du veta mer,  
kontakta Kella Norlander, 
tel 0702-33 54 80.

E-learning 
växer!

KOMMUNPAKETET. 
Ekonomer får utbildning 
i Excel och Office genom 
e-learning.

TACK! Föreningens ordförande Annika Hellberg tackade 
av Charlotte Karbassi (ovan t v) och Stefan Teng berg.

Ladda ner 
KEF-appen!
Ha koll på platsannonser, 
nyheter och kurser!
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Hur är att det att vara politiker och tvingas an-
passa verksamheten till nya förutsättningar 
och samtidigt utveckla samhällsvisioner? Jo-
sefina Syssner, kulturgeograf vid Linköpings 
universitet, presenterar sin forskning i boken 

Mindre många – om anpassning och utveckling i krympande 
kommuner. 

Vad handlar boken Mindre många om?
– Boken handlar om vad som händer på platser som 

krymper. Jag försöker beskriva vad som händer i sam-
hällen där man blir färre och färre. Och hur politiker och 
tjänstepersoner kan hantera konsekvenser och effekter av 
krympandet. 

Vad är det som händer när vi blir färre? 
– Det påverkar samhället på många olika sätt. Dels mins-

kar den lokala köpkraften och det påverkar såklart nä-
ringslivet. Tillgången till kompetens påverkas också. Men 
jag har framför allt undersökt hur befolkningsminskning 
påverkar kommunen som organisation. Skattekraften på-
verkar. Politiker måste många gånger fatta jobbiga beslut 
om nedskärningar och effektiviseringar. Blir kommunen 
riktigt liten är det svårt att få skalfördelar i verksamheten 
och många gånger har de väldigt hårt slimmade förvalt-
ningsorgansiationer. 

Vad kan politiker och tjänstepersoner göra?
– Visst kan de ha som plan att kommunen ska växa, att 

de ska bli fler. Men det vik-
tigaste för att hantera en mins-
kande befolkning är att sätta 
ord på den utvecklingen. Det 
gäller att skaffa sig en ordentlig 
bild av nuläget. Hur många är 
vi? Hur har befolkningsutveck-
lingen sett ut de sista tjugo- 
trettio åren? Det gäller att våga 
prata om det. 

Menar du att det är svårt för politiker och tjänstepersoner att 
prata om detta? 

– Ja, framför allt politiker ville prata tillväxtpolitik 
istället. Alltså vad de gör för att öka inflyttning, företags-
utveckling och så. Det är en förväntan i svensk politik att 
locka nya invånare och företag till sin kommun. Därför 
uppfattar många politiker det som sin främsta uppgift att 
vara ambassadör för kommunen. Att leda en organisation 
som växer och är på frammarsch, som det går bra för, ger 
ett starkt politiskt kapital. En ledare för en stark kommun 
är underförstått en stark ledare. Men det finns många 
andra studier som lyfter den frågan. Jag ville veta hur de 
hanterar att de blir färre. Det var det många som tyckte var 
jättejobbigt att prata om. Den som bryter tillväxtnormen 
och pratar problem i stället: om hur det är att krympa och 
vad som då händer med skola, omsorg, skatteunderlag, 

ILLUSTRATION: LASSE WIDLUND

Konsten  
att krympa  
på rätt sätt

n I Sverige har vi blivit närmare två 
miljoner fler sedan 1970- talet. 
Men det är stor städerna som 
ökar medan många små kom-
muner krymper. Och de krymper 
ojämnt. Central orterna kan öka i 
invånar antal medan omlandet av-
folkas.

JOSEFINA SYSSNER

Kulturgeograf vid Linköpings 

universitet.

Månadens 
forskare
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kompetensen i kommunen och statens krav kan se ut som 
om den svärtar ner sin egen kommun. Den som pratar 
problem får inte ett starkt politiskt kapital, utan blir istället 
ifrågasatt. 

I boken skriver du att ekonomicheferna verkar vara den enda 
yrkeskategori som är odelat positiv till att man pratar om befolk-
ningsminskningen och dess konsekvenser. Varför är det så?

– Det finns enskilda kommunalråd som verkligen sätter 
ord på att det ibland är väldigt svårt att vara en liten krym-
pande kommun. Men ekonomicheferna har ju det som sin 
profession; att räkna på hur man får pengarna att räcka när 
behoven och förutsättningarna förändras. Och de behöver 
sällan stå till svars inför medborgarna. Så förutsättningarna 
för politiker och tjänstepersoner är ju helt olika. 

Varför krymper egentligen vissa kommuner i Sverige? 
– Det beror på strukturella faktorer på makronivå, på 

arbetsmarknaden. Skogs- och jordbruket har rationaliserats 
och jobben där är många färre än för några decennier sedan. 
Tjänstesektorn och servicesektorn expanderar och dessa 
sektorer gynnas av att finnas på platser där det bor många 
människor. Men, idag är det egentligen inte så många som 
flyttar. De är en liten kritisk grupp av unga som flyttar till 
större städer för att utbilda sig. Men om de unga blir kvar i 
städerna så är det där som bebisarna föds. Så på många plat-
ser som krymper så förklaras det av låga födelsetal snarare 
än av hög utflyttning. 

Hur många svenska kommuner krymper? 
– Det beror på vilken tidsperiod vi räknar på. När jag började 

min forskning såg jag att 45 procent av Sveriges kommuner 
stått still eller minskat sedan mitten på 1970-talet. Tjugo 
kommuner i Sverige har krympt mer än 1 procent sedan 2012 
– under en period då vi haft en historiskt stor invandring. 
Invandringen har lett till att många kommuner som krympt 
i decennier nu haft en befolkningstillväxt. Men, vi vet inte 
om det är en tillfällig uppgång eller ett trendbrott.

Kan de krympande kommunerna lära något av varandra? 
– Ja! När vi pratar om tillväxtpolitik så finns oändligt med 

kurser, seminarier, studieresor och konferenser för dem som 
vill lära av varandra. Men för dem som vill veta hur de anpas-
sar en kommun som krymper har det funnits väldigt lite. 

Vad krävs för att ändra på det? 
– Att folk ställer sig upp och sätter ord på att det behövs. 

Det krävs att någon vågar efterfråga sådan kunskap. Men 
också att universiteten, SKL och andra svarar upp mot den 
efterfrågan. Men nu har Arena för tillväxt, SKL och vi på CKS 
faktiskt skapat ett nätverk för kommuner som krymper. De 
trettio kommuner som krympt mest de senaste decennierna 
träffas nu fyra gånger om året. De utbyter erfarenheter och 
lär av varandra. Men det är helt nytt, det började hösten 2017. 

Hur tacklar krympande kommuner utomlands detta? Kan vi 
lära av dem? Eller har vi något att lära ut? 

– Jag tror att vi har mycket att lära ut. Dels har vi ett om-
fattande välfärdskontrakt med våra medborgare. Äldreom-
sorg, barnomsorg, skola, offentlig service ska ju gälla alla 
medborgare i hela Sverige. Samtidigt har vi i jämförelse med 
många andra länder en helt extrem demografi, med stora 
och glest befolkade områden. På något sätt lyckas vi med 
detta, trots att den kombinationen är svår. Om vi blir bättre 
på att beskriva hur vi gör så kan vi dela utveckla våra egna 
metoder, dels dela med oss av vår kunskap till andra länder. 

Vad händer framöver i de krympande kommunerna? Många 
vill försöka behålla nyanlända i sina kommuner. Är det ett sätt att 
vända befolkningstalen?

– Jag tänker ibland att vi ser på nyanlända människor på 
ett konstigt sätt. Vi skulle kanske i stället kunna se dem 
som studenter. Student är man en begränsad period av sitt 
liv. Alla vi som jobbar på universitet, och hela samhället för 
övrigt, ser studenter som en resurs. Vi universitetslärare ska 
se till att de blir färdiga språkvetare, planerare, lärare, ingen-
jörer. De kommer till oss för att vi är proffs på att utbilda och 
de samlas i kluster på universitetsorterna under en begrän-
sad tid i sitt liv. Sen flyttar de, och det är helt okej! Jag är glad 
när min student får jobb, var det än är. Mobilitet är helt na-
turligt för en student! Det är också helt naturligt att koncen-
trera vissa utbildningar till vissa platser. Universitetslärare 
är en specialkompetens och det är ingen som tror på allvar 
att varje kommun skulle kunna ha ett eget universitet. 

– Varför inte tänka på nyanlända på samma sätt? Nyan-
länd är man en begränsad tid av sitt liv. Den som kommer 
är en resurs, men det behövs också specialkompetens för 
att få personen att utvecklas så mycket som möjligt under 
sina första år i Sverige. Tänk om det fanns åtta-tio campus 
för utbildning av nyanlända i Sverige. Där man är proffs – på 
riktigt – på att ta emot den här gruppen av människor. De 
nyanlända skulle kunna få söka utbildningsort – precis som 
studenterna. Vi skulle inte behöva ta bort de möjligheter 
som finns för de nyanlända idag – bara tillföra en ny. l

TEXT: TOBIAS BARENTHIN LINDBLAD (även bokens redaktör)  

”När jag började min forskning såg jag 
att 45 procent av Sveriges kommuner 
stått still eller minskat sedan mitten  
på 1970talet.”

Forskare skriver

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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Privata utförare och vinster i välfärden har debat-
terats länge. En del av debatten har handlat om 
hur kommuner och landsting ska säkerställa att 
privata utförare på ett följsamt sätt lever upp till 
sina åtaganden. Det finns farhågor om att privata 

utförare, för att kunna göra vinst, minskar sina kostna-
der, vilket hotar verksamhetens kvalitet. Förespråkarna 
för marknadslösningar inom offentlig sektor menar att 
farhågorna är överdrivna; antingen säkerställs privata 
utförares följsamhet av att marknadskonkurrensen dis-
ciplinerar dem eller av att kommuner och landsting inför 
styrsystem där de kontrollerar utförarnas måluppfyllelse 
och regelefterlevnad. Men hur fungerar marknadskon-
kurrens och styrsystem för olika typer av utkontrakterad 
verksamhet när det gäller att skapa följsamma utförare?

FÖR ATT besvara frågan genomförde vi en enkätundersök-
ning med deltagande av 75 chefer för utkontrakterad hård 
verksamhet såsom transporter, parkunderhåll, snöröjning 
och lokalvård, och 91 chefer för utkontrakterad mjuk verk-
samhet i form av äldreomsorg. Vi frågade hur de styrdes, 
hur de upplevde konkurrensen på deras marknader och 
hur de upplevde att de svarade upp mot beställarnas krav, 

behov, regler och direktiv, alltså deras följsamhet. 
Resultatet i undersökningen indikerar att konkurrens 

och styrning påverkar följsamheten hos privata utförare av 
hård och mjuk verksamhet på olika sätt. När det gäller ut-
kontrakterad hård verksamhet ökar styrningen utförarnas 
följsamhet när konkurrensen är låg, men inte när den är 
hög. Det talar för att styrning kan kompensera för frånvaro 
av marknadskonkurrens. Det verkar vara verkningsfullt 
att införa ambitiösa styrsystem när marknadskonkurren-
sen är låg men ingen större idé att ha omfattande styrsys-
tem när konkurrensen är hög. De privata utförarna av hård 
verksamhet tycks inte bli mer följsamma av det. Förkla-
ringen är att konkurrens och styrning har samma positiva 
inverkan på privata utförares följsamhet. 

FÖR UTFÖRARE av mjuka verksamheter indikerar under-
sökningen tvärtom att styrning är mer verkningsfull när 
utförarna är utsatta för hög konkurrens än när konkurren-
sen är låg. När konkurrensen är låg tycks styrningen sakna 
betydelse. En tänkbar förklaring hänger samman med att 
mjuka verksamheter, såsom äldreomsorg, kännetecknas 
av låg kontrakteringsbarhet (eng. low contractibility), 
vilket främst visar sig i svårigheter att mäta och värdera 

Forskare skriver

Styrning av privata utförare
n Graden av marknadskonkurrens och typ av verksamhet spelar roll för hur intensivt kommuner bör 
styra privata utförare. Det är ineffektivt att styra alla privata utförare lika mycket, det är några av 
resultaten i Sven Siverbos och Tobias Johanssons studie om styrning av utkontrakterad verksamhet.

LITE KOLL. Snöröjning är ett exempel på verksamhet där konkurrensen är stor och det är lätt att se om man inte sköter sitt uppdrag.
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FoU-nytt n KOMMUNFORSKNING I Västsverige (KFi) 
bedriver sedan något år tillbaka forskningspro-
grammet Lokom (lokalt kommunforsknings-
program om samarbete). Samarbete pekas allt 
oftare ut som lösningen på de utmaningar som 
kommuner och landsting står inför och fokus i 
Lokom är samarbete över organisationsgränser. 
Studier görs av samarbeten mellan kommuner 
samt mellan kommuner, landsting och andra 
aktörer. Relevanta frågeställningar är hur sam-
arbeten styrs och vilka problem som kan uppstå 
i styrningen där ambitionen är att generera 
kunskap om effekter av och lämpliga former för 
samarbete.

Lokom är en del i KFi:s långsiktiga ambition 
att förverkliga rollen som en aktiv drivande länk 
mellan forskning och praktik. Lärande ska inte 
enbart ske genom de resultat som studierna ge-
nererar utan också under hand. Det är en uttalad 
ambition från KFi att sprida de kunskaper och 
lärdomar som sker inom ramen för Lokom till 
praktiker och medlemmar genom att exempelvis 
anordna workshoppar eller seminarier där de 
deltagande kommunerna lär av varandra, pro-

blem diskuteras och erfarenheter kring lösningar 
delas. Den senaste workshopen som hölls i april 
handlade om samarbete över gränser.

Fokus låg på samarbete över kommungränser 
men också på samarbete inom den egna organi-
sationens förvaltningsområden. Samarbete kring 
stödtjänster och gemensam drift av service är 
allt vanligare och är ett sätt för kommuner att 
skapa stordriftsfördelar, garantera verksamhet, 
höja kvalitet och säkra kompetens. Fler studier 
pågår och fler workshoppar kommer att anord-
nas framöver.

TEXT: VIVEKA NILSSON

Vad vet vi om 
samarbete?

En kunskapsöversikt om 

inter-organisatoriskt 

samarbete i offentlig sektor

Isabell Meltzer

KFi-rappor t  nr  146

Lokom – ett forskningsprogram 
om samarbete

resultat och måluppfyllelse. När konkurrensen ökar och 
pressar fram anbud som ger utförarna små marginaler 
uppkommer en risk för att utförare sänker sina kostnader – 
blir mindre följsamma mot beställarna – för att kunna vara 
lönsamma. Svårigheterna att mäta och värdera resultaten 
och måluppfyllelsen gör det svårt att upptäcka bristande 
följsamhet. Det krävs att beställarna investerar i omfattan-
de styrsystem för att säkerställa att utförarna fullgör sina 
åtaganden. Skillnaden mellan hård och mjuk verksamhet 
är i detta avseende tydlig. Hög konkurrens kan skapa små 
ekonomiska marginaler och risk för bristande följsamhet 
även inom hårda verksamheter, men utförare av hård verk-
samhet har mycket svårt att undgå upptäckt om de bryter 
mot uppkomna överenskommelser. Antingen är vägarna 
skottade, gräsmattorna klippta och lokalerna städade eller 
också är de inte det. Motsvarande lätthet att konstatera 
bristande följsamhet finns inte inom mjuka verksamheter, 
vilket för övrigt gör mjuka verksamheter mindre lämpliga 
att upphandla från första början.  

RESULTATEN ÄR intressanta för alla kommuner och lands-
ting som utkontrakterar verksamheter. De visar att mark-
nadskonkurrens och typ av verksamhet spelar roll för hur 
intensivt privata utförare bör styras och att det är ineffektivt 
att styra alla privata utförare lika mycket. Beställare av 

hård verksamhet kan spara in på styrningen om marknads-
konkurrensen är hög, men bör intensifiera styrningen om 
konkurrensen är låg. Därmed ökar styrkostnaderna – och 
totalkostnaderna för utkontraktering – som en konsekvens 
av låg konkurrens. Beställare av mjuk verksamhet bör vara 
vaksamma på de risker som uppstår vid utkontraktering när 
konkurrensen är hög. Mycket tyder på att konkurrens inte 
alls minskar behovet av styrning av mjuk verksamhet, utan 
snarare att det ökar. På det hela taget är det är intressant 
att notera att konkurrensens inverkan på kommuner och 
landstings kostnader för att hantera risker på marknader är 
olika för hård och mjuk verksamhet. l

Texten är en sammanfattning av artikeln ”The relationship between supplier 
control and competition in public sector outsourcing” som i augusti publiceras 
i den vetenskapliga tidskriften Financial Accountability & Management. 

Läs mer!
Två rapporter har skrivits inom ramen för 
Lokom, som finns att ladda ner på KFi:s 
webbplats kfi.se. Vad vet vi om samarbete? 
En kunskapsöversikt om inter-organisatoriskt 
samarbete i offentlig sektor (rapport 146). 
Samarbete genom gemensam nämnd – verk-
samhetsstödjande funktioner i Vårgårda och 
Herrljunga (U-rapport 100).

Forskare skriver

SVEN SIVERBO

Professor i företagsekonomi, 

Högskolan Väst. 

Månadens 
forskare

TOBIAS JOHANSSON

Docent i företagsekonomi 

vid Örebro universitet.

Månadens 
forskare

”Beställare av hård verksamhet kan  
spara in på styrningen om marknads
konkurrensen är hög, men bör intensi
fiera styrningen om konkurrensen är låg.”
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Vi hittar mer

P A R T N E R  T I L L  K E F

Outnyttjad kreditnota 
156 900 kr

Dubbelfakturerad tjänst
54 225 kr

Avvikelse kostnadsfördelning
354 625 kr

Bluffaktura
 11 236 kr

Tjäna 760 433* kr eller förlora 
samma belopp 31 december 2018

Vi på Refero identifierar felaktigheter i kapital flöden 
och återför dolda tillgångar till er som kund. 
 Idag anlitas vi av 120 kommuner och landsting 
i Sverige och kan med egenutvecklad analys och 
vårt erfarna specialistteam identifiera inbyggda 
fel och dolt kapital. Analysen skapar också 
förutsättningar för att minska avvikelser, höja 
marginaler och öka kontrollen i system och rutiner 
framöver för våra kunder. 

Erbjudande – vi analyserar era 
utbetalningar för kalenderår 2015 

Fram till 31 december i år har ni möjlighet att 
justera momshanteringen gällande år 2015 för ett 
högre resultat framgent. Därför erbjuder vi nu extra 
resurser till er som under hösten vill hinna göra 
en analys av era utbetalningar för kalenderåret 
2015. Vårt arvode är provisionsbaserat vilket 
innebär att vi får betalt först när nytt kapital är 
registrerat på ert konto. För er trygghet sätter 
vi ett ersättningstak så att LoUs regelverk följs. 
Skulle vi tillföra 0 kr är vårt arvode 0 kr, dvs. vi står 
för risken.
  
Läs mer om vårt erbjudande på  
www.refero.se/31december eller så 
är ni välkommen att kontakta Lars Fyhr direkt 
på telefon: 070-622 65 86. 
 Vi ser fram emot att identifiera era dolda 
tillgångar och säkra era framtida betalningar.

*det genomsnittliga belopp vi tillför en kund 
genom vår analys, baserat på Sveriges 
 invånar antal, Sveriges kommuner samt 
 Referos operativa jämförelsetal.
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Krönikan

Det var medieskugga i många kommuner under 
valrörelsen 2018. Ingen dagspress, ingen radio 
och ingen tv bevakade den lokala valrörelsen. 
Kanske är inte medieskugga rätt ord? Medie-
mörker är nog mer passande. 

Ofta diskuteras problemet ur ett branschperspektiv, med 
frågan om hur dagspressen ska överleva och journalistjob-
ben räddas. Argumenten hämtar ofta kraft från demo-
kratiteori för att legitimera presstöd eller andra former av 
statliga ingripanden. 

Men för att inte blanda bransch- och demokratikrav till 
en enda sörja måste vi först definiera exakt vad problemet 
är och var gränserna går för statens ansvar. Kort sagt: Vad 
är frågan om mediemörker för fråga och vad ska staten i så 
fall göra för att lysa upp medietillvaron?

GRUNDEN FÖR hela resonemanget måste starta i medbor-
garnas behov av fri opinionsbildning, vilket kan ses som en 
rättighet för att kunna fungera som samhällsmedborgare. 
Tillgång till (lokal) journalistik kan ses som en nyttighet, 
precis som vägar, telekommunikation eller sophämtning. 
Det är något som ska finnas där medborgare bor. Men vad 
ska då staten göra på de orter där ingen lokal journalistik 
finns? 

Jag menar att det finns fyra förhållningssätt. Den första 
är att inte göra något alls. Marknaden eller civilsamhället 

får lösa frågan om lokal opinionsbildning utan samhällets 
hjälp. Staten har en tilltro till att det växer fram grupper på 
Facebook, medborgarjournalister och former av nya sorters 
journalistik som kanske ännu inte sett dagens ljus. Staten 
ska helt enkelt inte lägga sig i utan förlita sig på att det löser 
sig med tiden.  

OM BEDÖMNINGEN istället görs att marknaden trots allt 
kan fungera, om än med syrgas, går det att fortsätta med 
presstöd och andra marknadsstödjande åtgärder. Det är det 
andra förhållningssättet.

Är marknadsunderlaget obefintligt måste staten vara 
mer aktiv. Staten kan, som tredje förhållningssätt, välja att 
lägga ut lokaljournalistik på entreprenad. Precis som andra 
kommunala verksamheter. De bolag som efter anbud för-
binder sig att bevaka kommunen får jobbet. Klara riktlinjer 
och därefter utvärdering.  

Ett fjärde förhållningssätt är låta det allmänna ta över 
både finansiering och drift. Finns det inget marknads-
underlag för lokal journalistik kanske staten ska låta det 
allmänna sköta allt?

Infrastrukturen – med SVT och SR på webben – finns ju 
redan. Det kostar inga gigantiska summor att anställa en 
kommunreporter där det råder kommunalt mediemörker.

VILKEN MODELL som passar bäst måste nog avgöras från 
kommun till kommun. I vissa fall växer kanske nya former 
av lokal bevakning fram, i andra måste staten ta större 
ansvar. Men i grunden måste vi se lokal journalistik som 
en allmän nyttighet medborgarna inte klarar sig utan och 
mediepolitiska beslut måste tas ur det perspektivet. l

Månadens 
krönikör

Vem ska lyfta kommunerna  
ur medieskuggan?

BENGT JOHANSSON 

Professor vid institutionen för jour-
nalistik, medier och kommunikation 
(JMG) i Göteborg. Han forskar i 
första hand på olika aspekter av 
medier, makt och demokrati.

”Staten kan välja att lägga ut 
lokal journalistik på entreprenad.”
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arribatec.com

Välkommen att kontakta oss på 
telefon 0722 – 44 00 34, eller mail info@arribatec.com. Läs mer på 

arribatec.com!

Är det dags att digitalisera 
ekonomiprocesserna?

Arribatec är ett lösnings- och tjänsteföretag som är specialiserade på att 
optimera processer. Vårt mål är att automatisera och digitalisera i så hög 

grad som möjligt.

Vi hjälper er som idag använder Unit4 Business World ON! (Agresso) att 
automatisera och digitalisera processer. 

Vi erbjuder också i partnerskap med Xledger ett ekonomisystem som är en 
äkta molntjänst med redan automatiserade och digitaliserade processer.
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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?

Läs mer på visma.se/enterprise/ekonomi

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

Insikt Analys
för Visma Affärslösningar

Ett enklare sätt att sammanställa, 
analysera och presentera data

www.visma.se/enterprise/ekonomi
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