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Nästa nummer utkommer tisdag 5 februari 2019.

Innehåll
Höstmörkret omfamnar oss och det närmar sig jul och nyår. Det är dags 

att summera året som gått. Vad har vi genomfört? Hur har det gått med 
måluppfyllelsen? Vad har vi lärt oss? Det är 
mycket värdefullt att blicka tillbaka över året, 
känna sig nöjd med resultatet och reflektera 

över vad vi kan fortsätta att utveckla. 
För Kommunalekonomernas förening har det varit ett 

välfyllt år. Vi fortsätter att växa och erbjuder ett större och 
bredare utbud för att nå visionen KEF lyfter kommunal
ekonomerna! 

Certifieringsprogrammet har tagit form och omfattar bas
nivå, fördjupade kunskaper, metoder och kommunikation 
och projektarbete. Nu i slutet av 2018 startar möjligheten att 
genomföra de första kunskapstesterna. De ingår i basnivån 
och är första steget till att bli certifierad kommunalekonom.

Under 2018 har Kommunalekonomernas förening infört ett ekonomichefsprogram 
med fokus på ledarskap. Programmet presenterades på ekonomichefsdagarna i januari 
och den första gruppen har startat. Jag medverkade i slutet av den första kursdagen och 
hade därefter även möjlighet att utbyta erfarenheter med deltagarna. Jag är imponerad 
av våra deltagare och jag känner en stor stolthet över att vår förening kan bidra till att 
utveckla ledarskapet och på detta sätt lyfta oss kommunalekonomer.  

YTTERLIGARE EN nyhet är att Kommunalekonomernas förening har infört en uppsats
tävling för att dela ut priset Årets kommunalekonomiska examensarbete. Syftet är att 
öka studenternas intresse för kommunal ekonomi och att sprida kunskap om uppsatser 
inom vår sektor för att bidra till verksamhetsutveckling. Tävlingen omfattar uppsatser 
som är godkända som examensarbete på kandidatnivå. 

För att få priset ska uppsatsen både ha god akademisk kvalitet och en praktisk bety
delse inom det kommunalekonomiska området. Valet av vinnare baseras också på en 
bedömning av originalitet och nytänkande. Första gången vi delar ut priset blir på Eko
nomichefsdagarna i januari 2019. Givetvis kommer tidningen Kommunal Ekonomi också 
att presentera vinnarna. 

I det här numret av tidningen har vi ett reportage om Riksrevisionens granskning av 
räkenskapssammandraget där man konstaterar brister i tillförlitligheten. Riksrevisor 

Helena Lindberg kommer också att medverka på Ekonomichefs
dagarna. Det är naturligtvis mycket viktigt att vi i kommu

nerna lämnar korrekta uppgifter i räkenskapssamman
draget. För att skapa goda förutsättningar för att klara 

det så måste vi tänka räkenskapssammandrag under 
hela året och starta redan när vi gör detaljbudgeten.

Nu överlämnar jag till er att läsa tidningen och 
reflektera på temat investeringar och efterkalkyler. 
Önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Värdefullt att blicka tillbaka
KOMMUNAL EKONOMI  #6  2018
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Noterat

”Har man 
inte den 
ständiga blås
lampan på sig 
slappnar man 
av och blir ifrån
sprungen.”

Region Gotlands Stefan Nypelius 
(C) om att Alliansen med stöd av SD 

återinfört utmaningsrätten.
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Hög tid att rigga för e-fakturan!
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150
… patienter i Värm-
land ska få hjälp 
med tandreglering i 
Norge. Orsak: långa 
köer och brist på 
ortodontister.

42%
… av de tillfrågade perso-
nerna mellan 55 och 
64 år var oroliga 
för sin kommuns 
ekonomi, enligt 
en undersökning 
från Demoskop.

1 miljon
… kronor är kravet på 
en tidigare anställd 

i Malmö stad. Han 
å talas för att ha be-

ställt IT-produkter 
och sedan sålt 
dem på Tradera.

n SKOLVERKET FÖRE-
SLÅR att regeringen 
tillåter fjärrundervisning 
i fler ämnen och i lägre 
årskurser.

– Vi har en stor lärar-
brist i Sverige och det här 
är ett sätt att möjliggöra 
för alla elever att få 
tillgång till kurser som de 
inte har kunnat läsa an-

nars, säger Camilla Thinz 
Fjellström på Skolverket. 
Lärarförbundet är dock 
negativt till att tillåta 
fjärrundervisning i stor 
skala.

Skolverket vill
se mer fjärr-
undervisning n DEN ÅRLIGA tillväxten bromsade in 

från 10,9 till 3,7 procent. Rörelsemar-
ginalen sjönk samtidigt från 6,8 till 5,8 
procent, enligt Grant Thorntons årliga 
vårdrapport. Till viss del förklaras 
siffrorna 
med att 
företagen 
genom-
fört dyra 
satsningar på 
digitalisering.

Sänkt lönsamhet hos 
privata vårdgivare

n Nu är det hög tid att för-
bereda organisationen för att 
kunna hantera obligatorisk 
e-faktura. Från den 1 april 2019 
ska alla  leverantörer lämna 
 e-faktura när de gör affärer 
med kommun sektorn.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

KRAVET PÅ efakturering omfattar alla faktu
ror som en leverantör utfärdar till upphand
lande myndigheter och enheter, oavsett hur 
upphandlingen har gått till. Även köp över 
disk omfattas om det genererar faktura. 
Kontant betalning/kortbetalning i butik 
som genererar kvitto omfattas dock inte. 
Viktigt: en pdffaktura anses inte vara en 
elektronisk faktura. 

Alla myndigheter ska kunna ta emot 
efakturor som uppfyller den europeiska 
standarden. Redan etablerade fakturaflö
den mellan leverantörer och myndigheter 
kan undantas och parterna kan avtala om 
annan standard. Svefakturan är ett bra 
exempel.

DEN EGNA organisationen måste förberedas 
genom information och tekniska lösningar. 
SKL tillhandahåller nödvändig information 
så för kommuner som är ute i sista stund 
finns hjälp att få.

Vad tycker då företagarna om förändring
en? Svenskt Näringsliv är positiva till den 

obligatoriska efakturan: ”Den är miljövän
lig, billig, tidsbesparande och ger effektivi
tetsvinster”, summerar Svenskt Näringslivs 
upphandlingsexpert Birgitta Laurent.  

Civilminister Ardalan Shekarabi har 

uppskattat att samhället sparar 1,4 miljar
der kronor på den obligatoriska efakturan 
under en sjuårsperiod.

KÄLLOR: SKL OCH SVENSKT NÄRINGSLIV. 

E-DAGS! Näringslivet gillar e-fakturan. Branschorganisationen Företagarna anser dock att kommu-
nerna ska erbjuda en så kallad fakturaportal där företagare manuellt kan registrera sin faktura, som 
sedan omvandlas till en e-faktura.
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Mer tid åt rätt saker

I Höganäs är digitalisering en självklarhet - 
vi digitaliserar för att säkra kvalitén och för 

att använda våra resurser e�ektivt
Sandra Flodmark, 

Systemansvarig Ekonom på Höganäs Kommun

“

”

Vi är övertygade om att digitala framsteg gör
jobbet roligare, mer kreativt och mer utvecklande, 

och ett användarvänligt ekonomisystem kan
utgöra en möjliggörare för digitalisering.

Precis som Höganäs kommun tror vi att enkla 
administrativa processer frigör tid. Tid som då kan 

läggas på mer värdeskapande arbetsuppgifter.

www.Unit4.se

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Unit4_KEF_Annons_Oct_2018_v03 (b).pdf   1   22/10/2018   13:10:59



6 KOMMUNAL EKONOMI  #6  2018

4Ekonomens agenda

På nytt
jobb

SOU 

GRÖNT SPARANDE 

n Regeringen ger en utredning i uppdrag 
att undersöka förutsättningarna för gröna 
investeringar och hur de kan främjas ge-
nom en ny skattegynnad sparform. Utred-
ningen 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.

MINSKAD SKOLSEGREGATION OCH  
FÖRBÄTTRAD RESURSTILLDELNING

n En särskild utredare (Björn Åstrand) 
ska analysera och föreslå åtgärder för att 
minska skolsegregationen och förbättra 
resurstilldelningen till förskoleklass och 
grundskola. Syftet är att öka likvärdigheten 
inom berörda skolformer. Utbildnings-
departementet. Dir 2018:71. Redovisas 
senast: 30 mars 2020.

ÖKAD TRÄFFSÄKERHET OCH MINSKAD 
SKULDSÄTTNING INOM BOSTADS-
BIDRAG OCH UNDERHÅLLSSTÖD 

n En särskild utredare (Åsa Karlsson Björk-
marker) ska göra en översyn av reglerna för 
bostadsbidrag och underhållsstöd. Syftet 
med översynen är att öka den fördel-
ningsmässiga träffsäkerheten och minska 
skuldsättningen inom bostadsbidrag och 
underhållsstöd. Socialdepartementet. Dir. 
2018:14. Redovisas senast: 1 oktober 2020. 

ÖVERGÅNGSREGERINGENS ARBETE 

n Övergångsregeringens arbete går 

vidare med reducerade befogenheter. 
Men remisser och annat löpande arbete 
rullar på. Remissvaren på SOU 2018:54 En 
effektivare kommunal räddningstjänst finns 
exempelvis att läsa på regeringens hemsida 
för den intresserade. 

SKL 
5 DECEMBER: Skatteverket presenterar 
slutligt beskattningsutfall för övriga.
11 DECEMBER (preliminärt): SKL publicerar 
prisindex OPI och VPI.
12 DECEMBER: Riksdagen beslutar om 
budget för 2019.
17 DECEMBER: SKL publicerar Ekonomirap-
porten, december 2018 med ny skatteun-
derlagsprognos och definitiva uppgifter om 
PO-pålägg för år 2019 med mera.
19 DECEMBER: SKL publicerar cirkulär och 
EkonomiNytt om redovisningsfrågor.
21 DECEMBER: SCB presenterar utfall i 
utjämningssystemen.
VECKA 51: SKL publicerar cirkulär om 
fastighetsavgift, utfall 2017 och prognos 
för 2018–2020.
2019 FEBRUARI: Eventuellt blir det ett 
 extra RIPS-kommittésammanträde 
angående diskonteringsräntan i pensions-
skulden.

RIKSBANKEN 
20 DECEMBER: Nytt beslut om reporäntan. 

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

RAPPORTER: 
”Varför lägger man ner biblioteksfilialer?” 
Publicerad 25 september. 
”Nära vård i Borgholm”. Publicerad 2 
oktober. 
”Socioekonomisk resursfördelning i skola 
och förskola”. Publicerad 17 oktober. 
”God revisionssed i kommunal verksamhet 
2018”. Publicerad 16 november.

KONFERENSER: 
Ekonomichefsdagarna 10–11 januari.  

Nyckeltal för Sverige 
•  Arbetslöshet (säsongsrensat och utjämnat): 

6,3 % oktober 2018.
•  Inflationstakt: 2,4 % (oktober 2018 jämfört 

med oktober 2017). 
•  Konsumentprisindex: KPI 330,72 oktober 

2018 (Index 1980 = 100). 
•  Utlåning till hushåll, tillväxttakt: 5,9 % 

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

2018 jämfört med föregående period).
• Folkmängd: 10 207 086 (september 2018).

KÄLLA: SCB

Sunne. Linn Sohl är ny 
ekonomichef i Sunne 
kommun. Hon jobbade 
tidigare som ekonom 
i Torsby kommun och 
anställdes som ekonom 
i Sunne kommun 2011. I 
Sunne har hon haft hand 
om verksamheterna 
barns lärande, ungdomar 
och vuxnas lärande samt 
samhällsbyggnad.

Eskilstuna. Tommy 
Malm tillträder som kom-
mundirektör i Eskils tuna 
kommun i januari 2019. 
Han har varit ekonomidi-
rektör i kommunen sedan 
2005 och vd för Eskils-
tuna Kommunföretag 
sedan 2013, samt tidigare 
bland annat planerings- 
och ekonomichef på Skat-
teverket Mälardalen.

Uppsala. Martin Halldén 
är Uppsalahems nya 
ekonomi- och finanschef. 
Han har tidigare bland 
annat jobbat som bud-
get- och ekonomichef i 
Sigtuna kommun. Senas-
te anställningen var på  
PwC där han jobbat med 
ekonomisk rådgivning 
mot offentlig sektor.

Alingsås. Maria Standar 
blir ny kommundirektör 
i Alingsås kommun med 
tillträde i januari 2019. 
Hon har tidigare jobbat 17 
år i Partille kommun, där 
hon varit ekonomichef 
sedan nio år och även haft 
rollerna som kanslichef, 
biträdande kommunchef 
och tillförordnad sam-
hällsbyggnadschef.



Upptäck världens mest skräddarsydda medarbetarportal.

Visste du att…

…SKL bedömer att en halv miljon människor 
behöver anställas i välfärdssektorn före 2026?
För en genomsnittlig kommun innebär det ca 
200 personer varje år; för större kommuner så 
många som 1 000. Nästa utmaning blir att be-
hålla dem man rekryterar. 
 
…8 av 10 medarbetare underskattar sin totala 
kompensation?
Det försvårar för arbetsgivare att attrahera och 
behålla personal. Med en medarbetarportal vi-
sualiseras hela värdet på ett tydligt sätt för varje 
enskild individ.

…digitalisering minskar administrationen med 
upp till 90 %?
Automatiserade processer ger tid och resurser 
över till annat. Vad skulle du prioritera om du 
slapp ägna dig åt pappersarbete och atteste-
ring?
 
…en investering i en medarbetarportal betalar 
sig inom sex månader?
Mer än en miljon medarbetare använder redan en 
portal från Benify. Upptäck fördelarna du också. 

Läs mer på benify.se

Hur står du dig i kampen  
om kompetensen?



Det väckte stor uppmärksamhet 
när SVT :s Uppdrag Granskning 
i höst visade att bluffakturor 
kostat ”88 skattemiljoner under 
fem år” i kommuner, landsting 

och myndigheter. Varningslistor och intern 
kontroll hade inte hjälpt.

Man kan vända på steken och fråga sig 
om inte offentliga sektorn sköter det här 
riktigt bra. Svt:s genomgång innebär i snitt 
18 miljoner kronor per år till bluffakturor – 
tre tusendels (!) procent av samlade inköp på 
600 miljarder kronor.

ETT ANNAT mått på vad nollvision innebär är 
att en genomsnittlig kommun hanterar en 
kvarts miljon fakturor om året fördelat på 
9 000 leverantörer, enligt en slagning SKL 
gjort bland 16 kommuner av olika storlek.

– Det är så klart allvarligt att bluffakturor 

över huvud taget förekommer, säger Märit 
Melbi, ekonom och handläggare på SKL:s 
avdelning för ekonomi och styrning, där 
hon hanterar frågor om intern kontroll.

Men är det mycket eller lite som går förlorat?
– Ingen vill nog säga att den eller den 

nivån är acceptabel. Kanske är det inte kro
norna i sig som är problemet, utan att det, 
som Uppdrag Granskning visar, finns inslag 
av korruption. Sverige är jämförelsevis för
skonat från det, men man ska vara vaksam. 
Det handlar om tilltron till systemet.

Är inköpen för decentraliserade?
– Det är en avvägning. Om man centra

liserar blir man bra på att hantera faktu
ror, man får kontroll, det går snabbt. Å 
andra sidan kommer man längre bort från 
verksamheten med sämre koll på vad den 
behöver. Det är en balans mellan kontroll 
och handlingsutrymme.

Intern kontroll är inte bara ordning och 
rutiner utan framför allt riskbedömning.

– Att identifiera och förebygga risker.

MEN INTERN kontroll får inte vara för rigid.
– Då håller man inte jämna steg med be

dragarna och tar inte till sig nya risker.
Exempel på när nya risker kan uppstå är 

jävssituationer, hög personalomsättning, 
kompetensbrist, organisationsförändringar. 
När valfrihetssystem införs och externa 
aktörer tillkommer, följer det med nya risk
moment som behöver beaktas.

Bluff och bedrägeri gäller även tjänster, 
påpekar Märit Melbi.

– Öppnar man för andra aktörer, så krävs 
nya kontroller. l

n När skattepengar försvinner genom bluffakturor svallar vreden, 
även om beloppen är förhållandevis små. Så gör vi för att komma 
så nära noll som möjligt.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ
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Organiserad brottslighet  bakom bluffakturorna

Så stoppar du 
bluffmakarna
4  Kulturen är viktig. Ledningen 

och ”tonen på toppen” sätter 
standard.

4  Diskutera regelbundet strategin 
mot mutor och bestickning.

4  Revisorer ska förvissa sig om att 
den interna kontrollen fungerar.

4  Bestrid skriftligt alla felaktiga fak-
turor. Polisanmäl bedrägeriförsök.

4  Tvätta leverantörsregistret regel-
bundet, spärra bluffbolag.

4 Utbilda alla som hanterar inköp.

4  Skapa funktioner som gör det lätt 
att göra rätt.

KÄLLOR: INTERVJUPERSONERNA

SE UPP! Organiserad 
brottslighet har kom-
muner som måltavla.

Internkontroll
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Internkontroll

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.

Automatiserad internkontroll av leveran
törer och betalningar erbjuds av Inyett, med 
228 kommuner som kunder. Marknadschef 
Tommie Holmertz ser bluffakturor som ett 
stort problem, oavsett belopp:

– Det rör sig om organiserad brottslighet, 
i många fall med hot. Det sätter inköpare i 
svåra situationer, det skapar osäkerhet och 
otrygghet.

Inyett samarbetar med Svensk Handel, 
som upprättar varningslistor över bluffande 
företag. Listorna uppdateras ständigt, då 
bedragarna ömsar skinn i snabb takt med 
byte av bolagsnamn, organisations och 
gironummer.

Men det räcker inte med automatiserade 
varningar om misstänkta transaktioner. Det 
gäller att kommunen också har rutiner så 
att någon reagerar och stoppar betalningen.

BANKRÅN OCH liknande brott minskar, 
istället ökar digitala intrång. En trend är så 
kallade vdbedrägerier, berättar Tommie 
Holmertz. Brottslingar skickar epost som 
verkar komma från en bortrest vd eller 
annan överordnad, kanske en kommuns 
ekonomichef. I mejlet beordras en utbetal
ning av brådskande skäl, kanske ihop med 
en bluffaktura.

Varningstecken är om pengarna ska in 

på bankkonto, vars sekretess bedragarna 
utnyttjar.

Ett annat företag som hjälper kunder 
att stoppa bedragare är Refero, som även 
arbetar med att identifiera och korrigera av
vikelser i andra kapitalflöden som exempel
vis moms. Vd Lars Fyhr konstaterar att det 
inte alltid är pengarna i sig som är proble
met med bluffakturor.

– Snarare är problemet hur det påverkar 
förtroendet, energin, anseendet.

Just anseendet utåt gör att företag ogärna 
berättar att de blivit lurade. Tillit mellan 
människor är en styrka i de nordiska län
dernas samhällsbygge, men det kan också 
förklara varför bluffakturor slinker igenom.

– Tillit brukar kallas Nordens guld. Men 
vi är lite naiva i Sverige, vi tror gott om alla.

Även här handlar det om avvägning. 
Misstänksamhet kan drivas för långt.

– Det måste vara enkelt i vardagen. Det får 
inte bli för mycket kontroll.

Lars Fyhr rekommenderar utbildning 
och att arbeta kontinuerligt med avvikelse
hantering och stresstester.

– Dagligen, månatligen och lite större 
årligen. Kanske med sådana som vi. ●

Organiserad brottslighet  bakom bluffakturorna
”Vi är lite 
naiva i Sverige, 
vi tror gott 
om alla.”

Lars Fyhr, vd, ReferoMärit Melbi, SKL. Tommie Holmertz, 
Inyett.

Lars Fyhr, Refero.

www.kef.se
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Investeringar och efterkalkyler

Komikern Hans Alfredson frågade ”Varför är 
det så ont om Q?” i en barnbok från 1968. Om 
vi ersätter bokstaven Q med ”efterkalkyler” 
och applicerar frågeställningen på kommu
nala investeringar blir frågan lika relevant. Det 

investeras som aldrig förr, men efterkalkylerna lyser med 
sin frånvaro.  

– Vem vill egentligen veta hur det har gått? Har budgeten 
spruckit är det ingen aktör som vill basunera ut det. Och 
ansvarsutkrävandet är svagt i kommunsektorn, där finns 
inga incitament, konstaterar Jan Alpenberg, lektor på Eko
nomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, som forskar 
om investeringsbedömning.

NÄR DET gäller investeringar gäller det att komma rätt från 
början. Det är inte lätt – ju större ekonomisk investering 
och politisk prestige i potten, desto större risk. 

– Internationella studier visar att nio av tio stora inves
teringsprojekt underskattar kostnaderna. Man brukar tala 
om euforifasen i inledningen av projekten, det råder en 
optimismbias som drabbar alla inblandade aktörer, säger 

Lars Lindberg, konsult på KPMG med lång erfarenhet av 
stora projekt inom infrastruktur och IT.  

Optimismen är nödvändig. Både inom offentliga sektorn 
och näringslivet råder konkurrens mellan olika önskvärda 
investeringar inom organisationerna.

– Man måste klara nyckelhålet. Då väljer man de 
kalkyler som ger det egna projektet bäst chans, men som 
kanske har underlag med brister i förkalkylen, säger Lars 
Lindberg.

– Spelet kring offentliga investeringar kan vara ganska 
sofistikerat. Det handlar inte bara om att möta behov, utan 
också för politikerna att hävda sig i konkurrensen, säger 
Jan Alpenberg.

Det finns en inbyggd konflikt mellan politik och förvalt
ning, konstaterar han:

– Inom förvaltningen används kvantitativa metoder, 
tjänstemännen försöker räkna på vad investeringen 
kostar. Politikerna kollar på de kvalitativa effekterna, både 
för medborgarna och politikerna själva. Det är två skilda 
logiker och då kan det bli differenser i kalkylerna.

NÄR ÄR det då störst risk för att kalkylerna spricker? Ja, 
om det är en stor innovationsdriven investering, tekniskt 
komplex och med många aktörer inblandade är risken hög. 
Ett färskt exempel: den planerade linbanan över Göta älv i 
Göteborg.

– Är det en innovationsdriven investering borde de 
ansvariga säga: Vi vet faktiskt inte vad det här kommer att 
kosta. Vid en viss fas kan vi säga vad det kostar och då kan 
vi ge olika val med olika prislappar. Ofta ligger det dock 

n Det investeras stort inom 
kommun  sektorn. Där emot är det 
sällan  inves teringarna följs upp  
 ordentligt. Det gäller oavsett om det 
är stora prestigeprojekt eller mindre mju-
ka investeringar. Men både verktyg och 
kunskap finns, det gäller bara att hitta 
den politiska viljan och rätt form för 
att ta vara på erfarenheterna.

Projekteufori
som kan kosta skjortan

Tema: Investeringar och efterkakyler

n Många större investeringsprojekt drar över budget 
kraftigt. Och efterkalkylerna saknas oftast. Det finns 
många förklaringar till sakernas tillstånd, och kanske en 
enkel lösning: tillsätt en utomstående granskare med 
uppgift att nagelfara stort och smått. 

TEXT: THOMAS PETTERSSON    ILLUSTRATION: LASSE WIDLUND

Jan Alpenberg.
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Tänk efter före! 
1. Differentiera investeringarna och 

processerna. Ett skolkök ska ha inte 
ha samma investeringsprocess 

som en förskola eller en simhall. 

2. Använd beprövade verk-
tyg och beprövade modeller 
(exempelvis uppföljnings- och 
prognossystem/modell för 

hantering av risker). Då tål 
projektet att ledande personer byts 

ut, ansvarsfördelningen blir tydlig och 
kostnaderna hamnar rätt. 

3. Synka den tekniska planeringen med 
den ekonomiska. Under planerings-, 
projekterings- och byggfasen sker ofta 
ändringar av tekniska lösningar och tid-
planer. Det förutsätter tight samverkan 
och återkommande kontroller för att 
säkra de ekonomiska konsekvenserna. 

4. Använd löpande komponentredovis-
ning. Då får man kontroll på komponen-
ternas olika avskrivningstider och kan 
bedöma de ekonomiska konsekvenserna 
på ett tydligt sätt när investeringen tas 
i bruk . 

5. Starta ett mottagarprojekt som är 
skilt från investeringen. En viktig uppgift 
för ett mottagarprojekt är att ställa krav 
på att överlämning till förvaltning sker 
på ett kontrollerat sätt utan dolda mer-
kostnader för ofullständiga leveranser.

KÄLLA: INTERVJUPERSONERNA

ett investeringsbeslut i botten som man jämför med när 
projektet är genomfört, säger Lars Lindberg. 

Minst risk, då? Ja, är det repetitiva investeringar, även 
om det rör sig om stora summor, behöver man inte vara så 
orolig. Större kommunala fastighetsbolag med kontinuer
ligt byggande klarar sig bra, exempelvis. 

NÄR OFFENTLIGA projekt rullar igång är det oerhört sällan de 
avbryts, något som däremot inte är ovanligt inom närings
livet. 

– Inom kommunsektorn kör man ofta på löpande 
räkning. Det kan bli tillägg på tillägg tills man når den 
funktion man har bestämt. Inom näringslivet är det lättare 
att strypa om prognoserna går fel, säger Jan Alpenberg. 

– De enda tillfällen jag kommer på när offentliga investe
ringar avbrutits är vissa ITprojekt. Då är det ofta tidsfak
torn som avgör, teknikutvecklingen har sprungit ifrån de 
ursprungliga planerna, konstaterar Lars Lindberg.

Båda sakkunniga konstaterar att det finns förklarliga 

kunskapsbrister vad det gäller den finansiella sidan inom 
kommunsektorn.

– Den finansiella kunskapen är inte lika utvecklad och 
specialiserad som inom näringslivet. Och uppgiften är 
svårare: Hur beräknar man samhällsnytta? Näringslivets 
modeller är enklare: Om vår investering återbetalas på tre 
år, så kör vi!

Det saknas en formaliserad och utvecklad investerings
process i många kommuner. Och den kanske viktigaste 
aktören saknas oftast i stora kommunala projekt: 

– Det skulle finnas en institutionaliserad djävulens advo
kat! Inom stora projekt blir man lite inkapslad, man jobbar 
i en egen bubbla, säger Lars Lindberg.

TILLBAKA TILL första frågan: Varför görs det så få efterkalky
ler?

– Ska en efterkalkyl bli bra måste förkalkylen vara bra. 
Det krävs en utförlig riskhanteringsanalys, med tydliga 
riskmodeller. Då kan man gå tillbaka och se vad som gjor
des, eller inte gjordes, säger han. 

Bristen på efterkalkyler betyder dock inte att kunska
pen saknas. Lars Lindberg skulle vilja se korsbefruktande 
samarbeten mellan kommunerna.

– Det behövs ett utbyte mellan personer med erfarenhet 
från olika typer av stora projekt. Då kan man skapa samma 
lärande miljö som finns på företag med repetitiva investe
ringar. Idag är många kommuner utsatta och ensamma när 
det kommer till stora investeringar. De får hoppas på att de 
gör rätt, helt enkelt.  ●

Projekteufori
som kan kosta skjortan

”Ska en efterkalkyl bli bra 
måste förkalkylen vara bra.”

Lars Lindberg

GLÄDJEKALKYLER. För att klara konkurrensen 
med andra projekt krävs en rejäl dos optimism. 
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Investeringar och efterkalkyler

n Snart finns det ett kalkyl-
verktyg som kommunerna 
kan använda när de utvärderar 
effekterna av sina sociala inves-
teringar. Insatser idag för att ge 
stöd åt svaga skolelever eller 
arbetslösa kan betala sig på sikt.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

Minskade socialbidrag och 
lägre kostnader för miss
brukarvården hör till målen 
för de sociala investerings
fonder som en hel del kom

muner inrättat de senaste tio åren. Före
byggande insatser ska ge framtida vinster.

Men att mäta effekterna av sociala inves
teringar är svårt och det har så här långt 
inte funnits något bra svenskt verktyg för 
att utvärdera. Följden är att många av de 
kommuner som infört sociala investerings
fonder har bristande kontroll, både över 
vad det kostar att investera och hur de ska 
beräkna värdet av investeringen.

– Det optimala sättet att göra en kalkyl på 
sociala investeringar är med ett mått som 
värderar hur människors livskvalitet berörs 
av investeringen, säger Lennart Nygren, 
professor i socialt arbete vid Umeå univer
sitet. 

HAN LEDER ett projekt som utgår från ett livs
kvalitetsmått som forskarna kallar ”goda 
år”. Ambitionen är att värdera hur en insats 
hjälper grupper av individer att få en större 
handlingsfrihet under livets olika skeden. 

På uppdrag av Skandias stiftelse Idéer för 
livet utvecklar forskargruppen ett kalkyl
verktyg som mäter effekterna på både 
budget och samhällsekonomin som helhet. 
Till det lägger de måttet goda år.

– Avsikten är att kommunerna ska kunna 

använda kalkylverktyget när de ska göra 
prioriteringar, det vill säga väga för och 
emot olika preventiva insatser – till exempel 
inom individ och familjeomsorg eller för
skola och skola – för att förebygga problem.

Forskarna kommer att testa en pilotver
sion av verktyget under våren för att till 
exempel visa värdet av att förhindra ungdo
mar från att hoppa av gymnasiet. 

– Vad blir effekten av att lyfta individer 
upp till gymnasienivå, jämfört med att inte 
göra det? Vi vet att har man gått igenom 
gymnasiet lever man i genomsnitt längre 
och får ett på många sätt bättre liv, säger 
Lennart Nygren.

LARS HULTKRANTZ, professor i nationaleko
nomi på Handelshögskolan vid Örebro 
universitet, skrev för några år sedan rap
porten ”Att utvärdera sociala investeringar” 

i samarbete med SNS, Studieförbundet 
näringsliv och samhälle. I den beskrev han 
sociala investeringar som investeringar i 
humankapital, det vill säga kunskaper och 
förmågor som gör en individ produktiv. 
För en samhällsekonomisk analys behöver 
man bedöma både vad en viss insats kostar 
och hur den påverkar framtida offentliga 
utgifter.

En kritisk fråga för att lyckas med utvär
deringen är hur man kan koppla kortsiktiga 
resultat av en effektstudie till mer långsik
tiga effekter. 

Som den främsta internationella före
bilden för samhällsekonomiska analyser 
av sociala investeringar framhåller Lars 
Hultkrantz dem som utförs av Washington 
State Institute of Public Policy (WSIPP). 

– Vi är övertygade om att vi kan göra det 
här mycket bättre än man gör i USA för vi 

Investera nu för många  goda år

”Avsikten är att 
kommunerna 
ska kunna  
använda kalkyl-
verktyget när 
de ska göra 
prio riteringar.”

Lennart Nygren

HÄNGA KVAR. Att klara gymnasiet är avgörande för ett fortsatt bra liv. Snart går det att räkna på också.
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n Norrköping skriver kontrakt 
med en privat finansiär för att 
skapa bättre livsvillkor för barn 
och unga som är placerade på 
behandlingshem. Fler kommu-
ner är på gång att pröva model-
len som bygger vidare på sociala 
investeringar.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

För tio år sedan var Norrköping pionjär 
när sociala investeringsfonder blev ett 
nytt sätt att arbeta förebyggande och 

kombinera mänskliga och ekonomiska 
 vinster. Nu är kommunen först med att 
pröva sociala utfallskontrakt.

Ett privat företag tar den finansiella ris
ken i ett projekt för att stödja ett 60tal barn 
och unga som är placerade på HVBhem och 
SiS ungdomshem. 

– I kontraktet står att vi ska jobba för att 
minska omplaceringar och öka måluppfyl
lelsen i skolan, säger Petra Blom Andersson, 
projektledare i Norrköpings kommun.

ARBETET INLEDDES i augusti 2016 och avslutas 
i februari nästa år. Om utvärderingen visar 
att socialtjänstens kostnader minskar un
der en viss nivå och att skolprestationerna 
förbättras gör investeringsbolaget Leksell 
Social Ventures, som gått in med tio miljo
ner kronor i projektet, en vinst. 

Uteblir resultaten gör bolaget en förlust. 
Då utgår ingen återbetalning eller avkast
ning utöver en ersättning från kommunen 
motsvarande 40 procent av insatsens 
kostnader.

Kontraktet reglerar hur parterna ska 
jobba. Var tredje månad följs insatserna upp 
av ett insatsråd där kommunens ekonomi
direktör, en representant för företaget och 
Petra Blom Andersson sitter med. Ytterli
gare ett par av kommunens chefer ingår 
liksom företrädare för SKL och en extern 
konsult. 

– Vi följer upp insatserna och ser om vi är 
på rätt väg. Det viktigaste är att fånga upp 
ungdomarna tidigt. Med det här arbetssät
tet kan vi träffa dem oftare och få dem mer 

involverade i sin egen utveckling. Vi vill att 
ungdomarna ska bli mer självgående, säger 
Petra Blom Andersson.

HON OCH hennes medarbetare följer bar
nen och ungdomarna från det att de blir 
placerade, tills de kommer hem och sedan 
ytterligare fyra månader efter insatsen. 
Hon framhåller att det är väldigt värdefullt 
att dela erfarenheter, både med den privata 
finansiären och med andra förvaltningar i 
kommunen.

– Man blottar sig. För att klara arbetet 
på ett bra sätt måste man vara prestigelös, 
säger Petra Blom Andersson.

Tomas Bokström, projektledare på statliga 
forskningsinstitutet RISE, företräder SKL i 
insatsrådet. Han ser stora fördelar med att 
en extern partner är med och hjälp er till 
med implementering och uppföljning. Det 
stärker analysarbetet. 

– Kontraktsmodellen är ett sätt att förtyd
liga det sociala investeringstänket, oavsett 
om man har extern eller intern finansiering 
är det attraktivt att ha ett kontrakt där allt 
är fördefinierat. Om man ska ha in externa 
leverantörer är det intressant att kunna 
ersätta på utfall och inte bara på aktivitet, 
säger han.

TOMAS BOKSTRÖM ser ett ökat intresse för 
sociala utfallskontrakt. Han är även invol
verad i de projekt som just dragits igång i 
Botkyrka och Örnsköldsvik för att minska 
antalet korttidssjukfrånvarodagar bland 
medarbetarna. En skillnad där är att det inte 
finns extern finansiering. Istället har de två 
kommunerna valt att investera själva – sam
manlagt 40 miljoner kronor – och därmed 
är det ekonomiavdelningen och kommuner
nas utförardel som är kontrakts parter. l

Investera nu för många  goda år

Norrköping provar sociala kontrakt

har bättre data. Tack 
vare personnummer 
kan vi samköra register 
och titta på olika effek
ter, säger han.

EN BRIST han ser i svens
ka analyser är att de 
inte väger in kostnader 
för kriminalitet och 
missbruk. I amerikan
ska studier är det en 
stor kostnadspost.

– Kommuner och landsting är för små för 
att ta fram den typen av modeller och här 
har statliga myndigheterna lämnat dem i 
sticket. Det finns en ingrodd kultur att man 
inte ska räkna på de här sakerna, säger Lars 
Hultkrantz. l

”Kontraktsmodel-
len är ett sätt att 
förtydliga det 
sociala investe-
ringstänket.”

Thomas Bokström, RISE

Lars Hultcrantz.

VÄGVAL. I Norrköping vill man fånga upp 
ömtåliga ungdomar tidigt. Nu provar man 
sociala utfallskontrakt för att tydliggöra 
investeringstanken.
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Investeringar och efterkalkyler

Annons 1/4
Nu kan verksamhets plan, 
budget och uppföljning 
samlas på ett ställe. 
Vill du veta hur?

BESLUTSSTÖD SOM DET BORDE VARA

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

n Umeå prövade sociala in-
vesteringar men projektet fick 
ingen fortsättning. Trots flera 
lyckade delar var förankringen 
bland ledande tjänstemän dålig 
och det brast i utvärderingen av 
det ekonomiska utfallet. 

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

Efter ett starkt ekonomiskt bokslut 2010 
beslöt kommunfullmäktige i Umeå att 
avsätta 120 miljoner kronor till sociala 

investeringar. I en utvärdering framhåller 
samordnaren Stefan Nybom att flera av de 
enskilda projekten gav gott resultat. Men 
samtidigt konstaterar han att arbetet som 
pågick 2011–2104 var politikernas projekt 
och att tjänstemannaledningen hamnade 
vid sidan av.

”Kommunens högsta ledning måste vara 
drivande och engagerad om ett socialt in
vesteringsperspektiv ska vara hållbart över 
tid”, skriver Stefan Nybom.

Han slår också fast att om kommunen ska 
satsa på sociala investeringar igen måste 
den utveckla sin förmåga att utvärdera 
 effekterna, inte minst det ekonomiska 
utfallet av de sociala investeringarna. 

”Att utvärdera och beräkna ekonomiska 
utfall är ingalunda någon enkel fråga och 
mycket metodutvecklingsarbete återstår. 
Men det är en väsentlig faktor om man vill 
lyfta arbetet med sociala investeringar till 
ett mer heltäckande och hållbart utveck
lingsperspektiv.”

ETT 70-TAL kommuner har i dag pengar 
avsatta till någon form av social investe
ringsfond. De arbetar efter en av två ekono
miska modeller: återföringsmodellen eller 
budgetmodellen. 

Båda utgår från att det är mer effektivt 

att påverka sociala problem så tidigt som 
möjligt. 

Återföringsmodellen, som Norrköping 
utvecklat, går ut på att hitta förebyggande 
arbetsmetoder som tidigt bryter en negativ 
utveckling. Då går det att undvika fram
tida kostnader, bland annat för insatser i 
skolan, placering av barn och ungdomar, 
samt stöd till arbetslösa. De förvaltningar 
som får medel från investeringsfonden 
ska återbetala pengarna om projektet är 
framgångsrikt.

BUDGETMODELLEN ÄR vanligast av de två 
modellerna. I den sker inte återbetalning på 
samma sätt. I stället används ett engångs
belopp som fördelas på förhand till olika 
projekt. När alla resurser är fördelade kan 
antingen nya pengar skjutas till eller så 
avvecklas arbetet. 

Umeå använde budgetmodellen. Även 
om kommunen inte lyckades få grepp om 
det ekonomiska utfallet i sitt projekt finns 
tydliga bevis på att det gav resultat, menar 

Nanna Forsgren, utvecklingsledare inom 
socialtjänsten.

– Genom de sociala investeringsmedlen 
blev det till exempel möjligt att anställa fler 
socialsekreterare med placering i bostads
områdena, säger hon. 

ETT AV flera delprojekt handlade om att stär
ka samarbetet mellan skola, hälsocentraler 
och socialtjänst för att barn och ungdomar 
inte skulle bli i behov av mer omfattande 
insatser senare i livet, till exempel placering 
på behandlingshem.

– Vi kunde inte utvärdera det ekonomiska 
utfallet. Att vi såg arbetet som framgångs
rikt bygger på tron att när vi lyckades 
göra något som såväl vi själva som barn, 
ungdomar och deras familjer var nöjda med 
så var det gott i sig. Bättre skolresultat och 
färre hemmasittare var sannolikt också 
en effekt av insatsen, men det finns inget 
direkt samband vi kan peka på, säger Nanna 
Forsgren. l

Umeå lade ner sociala investeringar

STOPPAD. Sociala investeringar gav troligen färre hemmasittande skolungdomar i Umeå. Men resul-
taten kunde inte utvärderas och stödet för en fortsättning var svagt.
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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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n Att arbeta med nyttorealisering innebär 
en kulturförändring och för eldsjälen Da-
niel Jafari ges inget alternativ:

– Utgår man inte från nyttor baseras 
beslut på magkänsla och otydliga underlag 
som ingen kan följa upp.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Nyttorealisering är ett arbetssätt som vuxit 
fram i digitaliseringen men enligt föresprå
karna bör det användas för alla förändringar 
och projekt, inte minst i offentlig sektor.

– I privat sektor utgår man från en verksam
het som ska ge pengar på sista raden. I det offentliga ska 
pengar resultera i verksamhet. Nyttorealisering är ett sys
tematiskt sätt att hantera den frågan, säger Daniel Jafari.

HAN ANSES vara Sveriges främste expert på området, 
som han arbetat med sedan 2009 på Edelegationen och 
Ekonomistyrningsverket. Nu har ansvaret för vägledning 
inom nyttorealisering gått över till Myndigheten för digital 
förvaltning, men det är inte helt klart hur arbetet ska tas 
vidare.

– Jag brinner för detta och fortsätter i egen regi, säger 
Daniel Jafari, som erbjuder utbildning, föredrag, mognads
analyser och annat stöd.

Det är fel att jämföra nyttorealisering med traditionella 
investeringskalkyler.

– Nyttorealisering innehåller investeringskalkyler,  men 
också mycket mer. Roller, ansvar, organisation, syste
matiska arbetssätt. Det är ett styrverktyg.

DET KAN diskuteras om alla nyttor kan mätas, men för att få 
vara med i processen ska det vara så.

– Om nyttan inte är mätbar, kan den inte följas upp.
Måttet utgörs av skillnaden mellan önskat läge och nu

läge. Därför ska nollmätning alltid göras: Hur ser det ut 
idag?

En svår fråga är om man ska gå vidare och sätta pris på 
alla nyttor. Fördelen är stor, framför allt initialt.

– Första steget är att identifiera nyttor. Det andra är att 
kvantifiera. Hur ser det ut idag? Hur mycket vill vi att det 
ska öka? Tredje steget är att värdera. Hur mycket är ök
ningen värd? För annars kan vi inte veta om detta är bästa 
projektet. Vi kan inte göra allt vi vill, vi måste prioritera. 
Och jämför vi inte i monetära termer får vi det svårt.

Hur ska man exempelvis prioritera mellan ett projekt 
som syftar till att öka brukarnas tillit i hemtjänsten och ett 

Sätt ett pris – och skapa större nytta

Kort om nyttorealisering
4  En kultur och ett synsätt 

med fokus på den nytta som 
skapas av en investering eller 
annat förändringsarbete.

4  Ett verktyg för att systema-
tiskt styra förändrings arbete 
och säkra hemtagning av 
dess förväntade nytta.

4  Ett sätt att dokumentera 
beslutsunderlag – nyttor, 
kostnader, angelägenhet, 
risker, hinder.

4  Möjliggör kontinuerlig 
uppföljning och optimering 
av nyttan under och efter 
förändringsinsatsen.

Daniel Jafari, specialist på nytto-
realisering.

”Vad vi alltid ska göra är 
att överväga om vi ska 
värdera i pengar eller 
inte. Ibland kostar det 
mer än det smakar.”

RÄKNA MED NYTTA. Nyttorealisering skapar nya tankar och en ny kultur. Det är mera av ett styrverktyg än rena kalkyler.  

Investeringar och efterkalkyler
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n Bättre och mer heltäckande beslutsunderlag 
med systematisk avstämning mot gällande stra-
tegier – det är resultatet av Örebro kommuns 
arbete med nyttorealisering.

Sedan ifjol använder Örebro 
en egen modell för nytto 
realisering och effekthem

tagning. En handbok har tagits 
fram, och det finns en standar
diserad värderingsmall med 
bland annat timpriser på egen 
personal. Arbetet har befruktats 
av deltagande i ett nätverk kring 
arbetssättet med kommuner och 
statliga myndigheter.

Modellen används för utveck
lings projekt, medan byggnation 
och annat som ryms i investe
ringsbudgeten fortsättningsvis 
kalkyleras med traditionella 
metoder.

Största skillnaden är att det nya 
arbetssättet täcker in och värde
rar fler faktorer, vilket ger en mer 
samlad bild.

– Vi tvingar ekonomerna 
att väga in och sätta värden på 
förväntade effekter och resultat, 
säger Aina Rundgren, uppdrags
ledare på det projektkontor kom
munen  parallellt byggt upp för att 
få bättre styrning på projektportföljen.

FOKUS HAR hittills legat på digitaliseringsprojekt. Den politiska led
ningen beslöt 2016 att satsa 200 miljoner kronor på digital utveck
ling.

– Ett krav var att kunna visa nyttan av använda pengar, säger 
AnnKristin Sundelius, projektkoordinator för digitaliseringsport
följen.

Med det nya arbetssättet blir fler perspektiv belysta, inte bara 
kostnad för utveckling utan även för fortsatt drift. Det bedöms också 
vilka arbetsuppgifter och kostnader som undviks när ett föränd
ringsprojekt är genomfört.

– Traditionellt har vi inte räknat interna kostnader och tidsåtgång 
vid genomförande av projekt, men det gör vi nu. Förut räknade vi 
endast merkostnader av ett projekt, säger Aina.

Projekt bedöms utifrån hela kommunens intressen.
– Ett projekt kan få vissa negativa konsekvenser för kommunen 

som helhet. Det väger vi nu in i helheten, konstaterar AnnKristin.

SÅVÄL EKONOMISKA som kvalitativa nyttor ska gå att mäta, och de 
ställs samman i en effekthemtagningsplan för uppföljning.

– Det gör att vi begränsar kalkylen till de mest väsentliga nyttor
na. Alla våra projekt kommer att skapa många nyttor som måste 
följas, och det får inte bli för många. Helst ska det också vara unika 
nyttor i varje projekt, så det inte blir dubbelräkning, säger Ann 
Kristin.

– Vi skiljer på effekter och nyttor. Effekter kan vara såväl negativa 
som positiva och uppstår i den interna organisationen. Nyttorna 
uppstår i relation till medborgarna när genomförda förändringar 
resulterar i positiva nyttor för dem vi finns till för, säger Aina. l

annat som ska höja indexet för medarbetarnas nöjdhet? 
Daniel Jafari påstår inte att monetära termer alltid ska 

användas – men heller inte att det som utgångspunkt ska 
uteslutas.

– Vad vi alltid ska göra är att överväga om vi ska värdera 
i pengar eller inte. Ibland kostar det mer än det smakar. Då 
får vi hitta andra indikatorer.

Att monetära termer används vid val av projekt betyder 
inte per automatik att de ska följas upp i pengar.

– Samtidigt som man värderar i pengar har man säkert 
tagit fram andra indikatorer som är mer lämpliga för 
uppföljning.

DANIEL JAFARI betonar att nyttorealisering bygger på tre 
hörnstenar. Den första är verktygen, som är en samling 
mallar, modeller och andra hjälpmedel. Den andra är kom
petensen att använda verktygen.

– Men viktigaste hörnstenen är synsättet. Från produkt 
till nyttofokus. Det är en kulturförändring.

Det innebär att användarna ska lägga kraft på rätt saker 
– och det är inte att ta fram en perfekt kalkylmall.

– Jag har sett myndigheter som slösat bort två–tre år på 
att diskutera kolumner i verktyget.

Han rekommenderar användning av verktyg som redan 
finns och som är tillräckligt bra för det tänkta ändamålet.

– Jobba istället med kompetensen och kulturen! l

Sätt ett pris – och skapa större nytta

Örebro har egen modell
för nyttorealisering

Aina Rundgren.

”Vi tvingar ekono-
merna att väga in 
och sätta värden på 
förväntade effekter 
och resultat.”

Aina Rundgren
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4  Helhetssyn.

4  Anpassning av information 
och insatser efter utbild-
ningsnivå och bakgrund.

4  Samverkan mellan kom-
mun och myndigheter.

4  Samarbete med närings-
livet.

4  Att ta till vara förenings-
livet.

5 punkter för lyckad integration

n Fokus på att få folk i jobb – 
och intensiv samverkan med 
Arbetsförmedlingen, närings-
livet och civilsamhället. Så gör 
kommuner som lyckas bäst 
med integration.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

2010talet har inneburit en tydlig 
omsvängning i integrations
arbetet.

– Tidigare fick nyanlända mer 
sköta sig själva med hjälp av socia

la insatser och stöd. Nu är det mycket mer  
fokus på arbetslivet. Arbetsförmedlingen 
fick ansvaret 2011 just av det skälet, säger 
Leif Klingensjö, sektionschef på SKL:s avdel
ning för utbildning och arbetsmarknad.

Det skiljer stort mellan hur bra kommu
ner lyckas med etablering av nyanlända. Det 
har SKL visat i en studie där hänsyn tas till 
vistelsetid i Sverige, utbildningsnivå och 
lokal arbetsmarknad.

KOMMUNER SOM lyckas bäst kännetecknas 
av helhetssyn och starkt politiskt intresse 
för integration.

– En tydlighet i att se nyanlända som en 
resurs.

Dessa kommuner tar också ett större 
ansvar på arbetsmarknadens område än vad 
den formella skyldigheten säger.

Ibland hörs i debatten att särskilda inte
grationsprojekt inte behövs, att det räcker 
med att skola, vård, bostäder, kollektivtrafik 
och arbetsmarknad fungerar bra för alla. 
Leif Klingensjö delar inte den uppfattningen.

– Det räcker inte med generella politik
områden. Det kommer grupper som vårt 

regelverk inte är anpassade för. Det krävs 
språkutbildning, validering, snabbspår. För 
att bara ta några exempel.

I KOMMUNERNAS mer sociala satsningar på 
integration har många idéer prövats, men 
några utvärderingar har egentligen inte 
gjorts. Leif Klingensjö är övertygad om att 
också detta behövs.

– Det handlar om ett helhetsgrepp. 
Arbetsmarknaden är målet, då måste det 
fungera med boende och föreningsliv. Och 
exempelvis finnas stödpersoner ur den egna 
gruppen.

Leif Klingensjö pekar på den politiska 
ledningens betydelse.

– Att politikerna informerar, tar ställ
ning, anger en riktning. Så att förvaltningar 
och personalgrupper känner trygghet.

INSTÄLLNINGEN ÄR viktig: Ser man svårig
heter eller möjligheter? Som att nyanlända 
utgör en stor rekryteringsbas när kommu
ner pressas av stora pensionsavgångar.

– Det är viktigt att se möjligheterna. Även 
om man inte ska blunda för utmaningar på 
kort sikt. l

n Att klara av nyanländas inle-
dande kontakt med kommun och 
myndigheter på en enda dag – så 
fungerar projekt Mötesplatser, 
som når ut i 90 kommuner.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Att ta emot nyanlända ger omfattande 
administration och informationsflö
den i kommunerna, både internt och 

externt. Hur interna processer kan effektivi
seras har Uppsala visat med projekt Agata, 
presenterat i Kommunal Ekonomi 3/2018.

För externa kontakter – med de nyanlända 
själva och med inblandade myndigheter – 
har projekt Mötesplatser snabbat på vägen 
till arbete och studier. Det är ett samarbete 
mellan kommuner och myndigheter riktat 
till dem som nyligen fått uppehållstillstånd.

– Normalt behöver de springa runt bland 

Mötesplatser –  kickstart för nyanlända i 90 kommuner

Helhetsgrepp
krävs för lyckad
integration

Leif Klingensjö.

”Det kommer 
grupper som 
vårt regelverk 
inte är anpassa-
de för.”



 KOMMUNAL EKONOMI  #6  2018 19

Investeringar och efterkalkyler

myndigheter. Först till Migrationsverket 
för uppehållstillståndskort, sedan till 
ett service kontor för personnummer och 
till Arbets förmedlingen för etablerings
programmet. Så till kommunen för barn
omsorg, ekonomiskt bistånd eller vad det 
kan vara, berättar Jennie Magnusson, natio
nell samordnare för projekt Mötesplatser.

DEN SOM fått uppehållstillstånd blir istället 
kallad till Mötesplatser för att sköta allt på 
en dag. Där finns även Arbetsförmedlingen 
för att få igång etableringsprocessen. För
säkringskassan kan ordna med föräldrapen
ning och annat, för de äldre finns Pensions
myndigheten.

– Det blir en kickstart!
Projektet utgår från servicekontoren, 

där tre myndigheter redan samverkar. Av 
landets 113 servicekontor har 27 även blivit 
Mötesplatser. Det som tillkommer är per
sonal från Migrationsverket och Arbetsför

medlingen samt en eller flera kommuner.
Hur arbetet organiseras bestäms lokalt. 

Vanligast är att kalla en nyanländ en viss tid 
och sedan beta av myndigheterna i tur och 
ordning.

Tidigare var ambitionen att ha Mötesplat
ser i allt fler kommuner, men minskad ström 
av nyanlända gör att projektet satsar på 
nuvarande orter.

Hur mycket tid som sparas har inte gått att 
mäta. I det inledande pilotprojektet uppskat
tades att procedurer som tagit flera veckor 
klarades av på 4 timmar.

På några orter har kommunen valt att 
inte delta. Jennie Magnusson önskar att de 

kommer med:
– Då får de nyanlända större nytta.

STOCKHOLMS STAD finns på två Mötesplatser. 
Fördelarna är många, anser Agneta Berner, 
utvecklingsstrateg på arbetsmarknadsför
valtningen som samordnar kommunens 
integrationsinsatser.

– Individerna kommer igång mycket 
snabbare. Stockholm är en stor stad, det tar 
tid och kraft att ta sig runt till alla myndig
heter.

Hon pekar också på att de som kommit till 
Stockholm på egen hand fångas upp fortare.

– EBOboende kan försvinna lite i en stor 
stad.

En annan fördel är att Mötesplatser ger 
utbyte av information.

– Det är ett sätt att hitta ingångar till 
myndigheterna. Det är en fördel att våra 
tjänstemän får kontakter där, säger Agneta 
Berner. l

Mötesplatser –  kickstart för nyanlända i 90 kommuner
             ”Om alla kommuner 
             är med får de ny-
anlända större nytta.”

Jennie Magnusson

I GÄNGET. Att komma in i  
arbetslivet är den snabbaste 
vägen in i det svenska samhället.
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Tecknen finns där: 
Industrins order
ingång böjar svikta, 
hushållen blir alltmer 
försiktiga och bostads

marknaden har tappat fart. Men 
när Annika Winsth beskriver 

konjunktur läget menar hon att 
det är förhastat att tala om en före

stående lågkonjunktur. 
– De senaste åren har i stort sett alla 

länder haft tillväxt vilket är unikt. Det har skapat en fan
tastisk högkonjunktur. Nu ser det ut som om toppen är pas
serad och ekonomin kommer att växa lite långsammare. 
Men det är inte dåligt, snarare en avmattning, säger hon.

Som chefekonom på storbanken Nordea har hon både 
ett öga på den internationella utvecklingen och ett på den 
inhemska. Kommunerna bör reflektera över att de pen
ningpolitiska stimulanserna varit extrema, vilket har lett 
till spänningar och risker. Risken för brist på likviditet går 
inte att utesluta, vilket var påtagligt när världsekonomin 
kraschade för tio år sedan.

– Det verkar som om många kommuner har glömt vad 
som hände då. Den dag du inte kan låna pengar är det tvär
nit, säger Annika Winsth.

För att undvika att hamna i en sådan situation är det 
viktigt att bygga relationer.

– Du måste försäkra dig om att någon är där när du får 
problem.

KOMMUNSEKTORNS LÅNESKULD har fortsatt växa de senaste 
åren. Orsaken är framför allt de stora investeringsbeho

ven. Den demografiska utvecklingen kräver nya förskolor, 
skolor och äldreboenden, men det har också skett omfat
tande investeringar i bostäder och infrastruktur.

– För fem är sedan lånade i stort sett alla kommuner ex
tremt kort. Nu har de förlängt lite, men har fortfarande en 
kort portfölj. Det har varit klokt att låna kort, man har tjä
nat pengar på det. Men någonstans vänder det och därför 
är det viktigt att vara vaksam och ha koll på utvecklingen.

Kommuner har rutiner för hur frågor om låneskulden 
ska följas upp, men det kan gå allt för lång tid mellan tillfäl
lena. Annika Winsth menar att i det läge vi befinner oss nu 
är det klokt att ha skuldsättningen som en stående punkt 
då kommunledningen samlas för att diskutera portföljer 
och placeringar. För kommunalekonomerna innebär det 
att de behöver vara mer aktiva.

Är ekonomerna för försiktiga gentemot politikerna?
– Det har jag respekt för att de kan vara, ekonomer och 

politiker har ju helt olika roller. Som ekonom har du ett 
ansvar att förklara komplexa ekonomiska situationer och 
komma med förslag på hur till exempel risken ska hanteras 
i den enskilda kommunen eller landstinget. Sedan kom
mer det alltid att finnas politiker som inte vill lyssna eller 
förstå, men då är det ännu viktigare att förklara pedago
giskt och lyfta frågan. Det är skattebetalarnas kapital som 
förvaltas.

DEN AVMATTNING som nu sker i ekonomin är på ett sätt 
 också hälsosam, anser Annika Winsth.

– På toppen av en konjunktur är det brukligt att spara 
på krutet för att kunna använda när ekonomin går in i en 
lågkonjunktur. Nu gör vi precis tvärtom. När ekonomin går 
på fullvarv fortsätter man stimulera och har fortfarande en 
expansiv penning och finanspolitik. Det finns en risk att 
ju längre man ger konstgjord andning i form av stimulans, 
desto större är risken för att något går snett eller för en 
djupare nedgång. 

Högkonjunkturen har gett goda skatteintäkter, som 
bidragit till att statsskulden i dag är mycket låg. Efter flera 

Varning för konstgjord andning
n Se till att likviditeten är säkrad! Nordeas chef ekonom  Annika 
Winsth undviker ordet lågkonjunktur, men anser ändå att det 
är hög tid för kommuner och landsting att rusta sig för sämre 
tider.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT       BILD: STEFAN BOHLIN

Chefekonom, 

Nordea

Möte med

Annika
Winsth

Annika Winsth
Ålder: 50.

Bor: Enskede.

Familj: man, tre barn och hund.

Fritiden: naturen med hund 
och familj.

Dit reser jag gärna: är nyfiken 
och tycker om att se och lära 
nytt.

”Det verkar som om många 
kommuner har glömt vad 
som hände då. Den dag du 
inte kan låna pengar är det 
tvärnit.”



xxxxx
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Varning för konstgjord andning

SPANAR. Annika Winsth behöver 
inte leta efter tecken i skyn, med 
en så lång period av tillväxt är en 
avmattning inte långt bort.  
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decenniers avbetalningar vill Annika Winsth ha igång en 
debatt om vilken nivå det är rimligt att skulden ligger på.

– Vi har sparat för en åldrande befolkning. Nu blir 
gruppen äldre allt större och då är det rimligt att avsätta 
resurser för den.

Pengarna kommer att behövas till mer än äldreomsorg. 
Allt färre ska försörja allt fler, samtidigt som kommunerna 
får ökat ansvar för integrationen. Många kommuner behö
ver investera i vatten och avlopp. Ökade kostnader väntar 
inom förskolan och skolan. 

– Om man bara tar skattevägen blir det destruktivt för 
tillväxt och sysselsättning. Jag tror man behöver ha en 
kombination av åtgärder.

SAMTIDIGT – en åldrande befolkning med goda ekonomis
ka förutsättningar kommer att vilja köpa tjänster från 
offentliga sektorn i form av en bra åldringsvård och annan 
god service. I takt med att levnadsstandarden ökat har 
det skett en förskjutning från konsumtion av prylar till 
tjänster och det mönstret märks även i den växande äldre 
befolkningen.

Behovet av personal i den offentliga sektorn kommer att 
vara stort och Annika Winsth spår att det behövs en rela
tivförskjutning i lönerna för att människor ska välja att bli 
lärare, sjuksköterska, polis eller annat. Så länge industrin 
sätter lönemärke blir det svårt för offentliga sektorn att 
locka till sig tillräckligt med arbetskraft.

– Löneläget innebär en begränsning för offentliga sek
torn när man haft brist på kompetens. Samtidigt tvingas 

man använda tillfällig personal som är dyr. Kommer du in 
som stafettläkare eller lärare är du oftast inte lika engage
rad som om du verkade där för jämnan.

De senaste två åren har den mentala gränsen för hur 
mycket lärare kan tjäna försvunnit. Lärarbristen har ska
pat en situation där kommunerna bjuder över varandra. 

Tror du det mönstret kommer sprida sig till fler yrkes
kategorier?

– Ja, om det blir en helt annan efterfrågan på vård, och 
om människor är beredda att betala för det, så är det rim
ligt. 

Kommungränser är i flera fall en dålig spegel av hur 
verksamheter fungerar i praktiken, menar Annika Winsth 
och tar jobb och bostäder som exempel.

– Som ekonom tror jag att det är bättre att tänka ar
betsmarknadsområden och utgå från hur folk jobbar och 
pendlar. Det gäller både mindre kommuner i glesbygden 
och storstadsområdena. 

Bostadsmarknaden har under många år varit en motor i 
svensk ekonomi. De flesta ekonomer är nu överens om att 
bostadsinvesteringarna kommer bromsa in och Nordea 
spår en nedgång med 30 procent på två års tid.

– Alltför många kommuner ropar efter fler bostäder och 
tycks mena att de har bostadsbrist. Alla kommer inte växa 
befolkningsmässigt, det har byggts mycket de senaste åren 
och många av de bostäderna är för dyra för gemene man. 
Här skulle jag önska en nyktrare syn i kommunerna, säger 
Annika Winsth. l

Annika Winsth om ... 
… vår statsskuld: 
”Statsskulden ska vara låg för vi är bero-
ende av omvärlden – men ska den vara 
30, 25 eller 20 procent? Eller noll?”

… en ny skattereform: 
”Om politikerna vill göra en bred skatte-
reform vill de göra det snabbt så folk 
hinner glömma den till nästa val.”

… landets välstånd:  
”Svenska folket har inte förstått hur bra vi 
har det. Vi pratar om väldiga utmaningar 
och problem och ser en massa negativa 
saker, men det är en extremt stark period 
vi varit igenom.”

... det politiska läget: 
”Ur ett finansmarknads perspektiv spelar 
proble men med att bilda regering inte så 
stor roll eftersom det är ordning och reda 
i offentliga finanserna.”

n FÖR EKONOMER är prognoser 
en del av vardagen. De bör läsas 
med ett reflekterande förhåll-
ningssätt, men man ska också 
vara ödmjuk inför att de är svåra 
att göra, understryker Annika 
Winsth. 

SKL är en av de flitigaste prog-
nosproducenterna.

– Förbundet behöver fundera 
över att man ofta drar ut tren-
den i tangentens riktning. Så blir 
det sällan i verkligheten.

Som exempel tar hon förbun-

dets bild av att kommunerna 
behöver ta till kraftiga skatte-
höjningar för att kunna hantera 
framtida utmaningar.

– Det händer alltid något på 
vägen som gör att det kommer 
se annorlunda ut. 

Även som användare bör man 
vara ödmjuk och medveten om 
att en prognos inte är ett facit. 

– Förutsättningarna förändras. 
Det är bra att ha analyser och 
något att utgå från, men det är 
viktigt att lyssna på flera.

”Prognoser är inte facit – det händer alltid något på vägen”
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Arenor spräcker kalkylerna
Investeringar och efterkalkyler

n Mellan 2000 och 2014 in-
vesterades det 15,2 miljarder 
kronor i idrottsarenor i Sverige. 
Med ett snittpris på 310 mil-
joner per arena låg investe-
ringarna på den högsta nivån 
i svensk historia. Men varför 
byggdes alla dessa olönsamma 
anläggningar? Svaret söks i en 
magisteruppsats från Linné-
universitetet.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG 

Många av oss har via media fått rap
porter om de stora förlusterna som 
ägarna till Friends arena i Solna 

dras med. Och kanske bandyhallen Arena 
Vänersborg som blev dubbelt så dyr som 
beräknat.

För ett par år sedan beslutade sig de 
blivande civilekonomerna John Elvung 
och Baris Öksuz att titta närmare på varför 
det under 2000talet byggts och byggs så 
många arenor när i princip all erfarenhet 
och forskning (även internationell) visar att 
anläggningarna rent ekonomiskt kommer 
att gå med förlust.

Genom en enkätundersökning som 
kompletterades med intervjuer ville Elvung 
och Öksuz kartlägga vilka orsaker, inves
teringsstrukturer och ägarstrukturer som 
fanns bakom de så kallade superinveste
ringarna (som fokuserar på strategiska och 
symboliska värden snarare 
än lönsamhet).

ARENORNA I Sverige byggs framför allt för 
att användas för sporterna fotboll, ishockey 
och bandy. Att studien visar att den främsta 
orsaken till investeringarna var att kunna 
bedriva idrottsverksamheten rationellare 
och bättre är kanske därför ingen överrask
ning. Det uppgav 90 procent av de svarande.

Tvåa på topplistan över motiv var möjlig
heten att utveckla idrotten (80 procent) och 
trea var möjligheten att öka kommuninvån
arnas välbefinnande genom ett ökat utbud 
av aktiviteter – alltså inte enbart sport (75 
procent).

Det fjärde viktigaste motivet till investe
ringen var att arenan skulle vara positiv för 
ortens image. För mindre städer handlade 
det om att hamna på Sverigekartan medan 
större städer (200 000 invånare eller mer) 
ville bli internationellt omtalade.

ATT 94 procent av de undersökta arena
projekten tillämpade någon typ av kalkyl 
visade enligt Elvung och Öksuz att inves
teringskalkyler var viktiga. Ändå visade 
studien att 76 procent av alla kalkyler var 
överoptimistiska (överskattade intäkter 
och underskattade kostnader) och illa 
beräknade. Författarna ställer sig frågorna: 
Hur många arenor hade egentligen byggts 
om kalkylerna varit rättvisande? Och kan 
verkligen så många räkna fel eller har vari
abler medvetet manipulerats?

Kommunerna har stått för hälften (7,6 
miljarder) av pengarna som gått till arena
investeringar under den aktuella perioden. 
När det gäller ägande är den rent kommu
nala andelen mindre: 39 procent. Privata 

aktörer äger 51 procent av arenorna och 
resterande 10 procent ägs genom samver
kan mellan offentliga och privata organi
sationer. Jämfört med tidigare forskning 
visar resultaten på en trend mot mer privat 
ägande.

Den relativt jämna fördelning är enligt 
författarna ett tecken på att kommuner och 
privata aktörer måste samverka för att den 
här typen av byggnationer ska bli verk
lighet. Kommunen har oftast inte råd att 
bygga själv och en privat intressent är ofta 
beroende av driftbidrag och kommunala 
hyresgäster när anläggningen är färdig. Av 
de svarande uppgav 85 procent att arenorna 
inte skulle ha kunnat byggas utan kommu
nens finansiella inblandning.

SOM NÄMNT ovan är motiven till varför en 
arena byggs i huvudsak desamma oavsett 
ägarstruktur (se ovan). 

Det finns dock ett par skillnader:
• Arenor med kommunal ägastruktur 

motiveras oftare med att de är viktiga för 
kommunens image.

• Vid privat ägastruktur lyfts oftare lön
samhetens som ett motiv.

Med avstamp i forskningen som visar 
att det inte finns någon lönsamhet i den 
här typen av investeringar ställer Elvung 
och Öksuz ett par intressanta avslutande 
frågor: Varför vill investerare med målet 
vinstmaxi mering agera på en marknad med 
obefintlig lönsamhet? Och vem eller vilka 
gynnas egentligen av deras investeringar?

Fotnot: Magisteruppsatsen Den svenska arenaboomen är 
ett examensarbete i ekonomistyrning på civilekonom-
programmet på Linnéuniversitetet vårterminen 2016.

UTSKÄLLD. Arena Vänersborg invigdes 
2009 och blev dubbelt så dyr som ur-
sprungskalkylens 140 miljoner kronor. 
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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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”Kräva revisorsintyg inte orimligt”
n – FÖR minsta lilla EU-bidrag 
måste du ha revisorsintyg om 
att uppgifterna stämmer med 
bokföringen.

Så att kräva intyg för räken-
skapssammandraget är inte 
orimligt, anser PerÅke Brunström, 
kommunal revisor hos EY och le-
damot i expertgruppen hos Rådet 
för kommunal redovisning (RKR).

Och ett intyg blir inte dyrt, ifall 
det bara handlar om att uppgifter 
stämmer överens.

– Då talar vi om försumbar 
kostnad. Kanske 10 000 kronor.

En större sak är de revisorsin-
tyg som Riksrevisionen vill att 
SCB överväger för mer riskfyllda 
delar, som LSS-kostnader.

– Det innebär att granska och 
bedöma om internredovisningen 
är rättvisande. Då kan det kosta.

Själva inrapporteringsfelen tror 
han beror på mänskliga faktorn.

– I årsredovisningen passerar 
sådana fel många ögon och blir 
upptäckta. Men här är det i regel 

bara en person 
som ser inrap-
porteringen.

Han stöder 
förslaget om 
fler automatis-
ka kontroller.

– Och kom-
muner borde 
ha en intern kontroll som innebär 
att minst fyra ögon tittar.

Han ser många fördelar med 
att kassaflödesanalysen återin-
förs i räkenskapssammandraget, 
som att kunna göra avstämning 
mot resultat- och balansräkning. 
Uppgiftslämnarbördan blir inte 
för stor med det.

– Jag har frågat ekonomi- och 
redovisningschefer. De tycker 
inte att de finansiella uppgifterna 
är för stor börda, möjligen alla 
enkäter ute i verksamheterna.

PerÅke Brunström.

”Vi ska öka kontrollen”
n RIKSREVISIONENS SYNPUNK-

TER är högst rimliga. De kommer 
att leda till förändringar redan 
2019, säger Per Andreasson, 
enhetschef på SCB.

Granskningsrapporten visar att 
uppgifternas kvalitet inte är så 
hög som SCB förutsatt.

– Kommunerna gör ett gediget 
jobb, men det kan bli bättre. Där-
för ska vi öka kontrollen. Genom 
stickprov eller annat, där har vi 
inte satt ner foten. Det är viktigt 
att kommunerna är medvetna 
om detta så det blir rätt från 
början.

I kontrollen ska resultat- och 
balansräkning stämma överens, 
uppgifter i räkenskapssamman-
draget vara samma som i årsre-
dovisningen. Särskilt fokus läggs 
på delar som Riksrevisionen hållit 
fram, som kostnader för LSS.

SCB vill däremot inte införa 
extern granskning med revisors-
intyg.

– Vi väljer att själva kontrollera 

överensstäm-
melsen.

Det innebär 
även fler 
automatiska 
kontroller som 
signalerar till 
uppgiftsläm-
naren om 
något är orimligt eller saknas.

– Det kallas kontroll men är 
egentligen ett stöd.

Förslaget om återinförd kassa-
flödesanalys vill SCB diskutera 
med såväl statistikens användare 
som regeringskansliet och SKL.

– Vi måste göra en avvägning 
mot uppgiftslämnarbördan.

Räkenskapssammandraget är 
en av SCB:s största undersök-
ningar med över 2 000 variabler.

– Ett fantastiskt jobb görs 
i Kommunsverige. I tider av 
”alternativa fakta” och annat, 
har kvalitativ statistik en viktig 
uppgift att fylla.

Per Andreasson.
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n Att införa revisorsintyg – det 
är Riksrevisionens mest kontro-
versiella förslag efter att ha 
granskat SCB:s kommunala 
räkenskapssammandrag.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

En övergripande slutsats är att samman
draget inte är så tillförlitligt som SCB 
trott.

– Det bygger vi på två iakttagelser. Resul
tat och balansräkningar i årsredovisning
arna överensstämmer inte med räkenskaps
sammandraget. Och årsredovisningarna är 
i sig inte en säker källa på grund av brister i 
redovisningen. Trots normering och kom
munal revision redovisas inte allt korrekt, 
säger Lasse Einarsson, projektledare för 
Riksrevisionens granskning.

SAMMANTAGET GER detta betydande fel i 
räkenskapssammandraget, som är statens 
viktigaste informationskälla om kommu
nernas ekonomi. Felen påverkar underlaget 
för finanspolitiken och möjligheten att göra 
jämförelser mellan kommuner.

För att komma åt avvikelser från käll
materialet föreslås skärpt kontroll hos SCB.

– Vi tror också det behövs extern gransk
ning. Därför har vi föreslagit krav på revi
sorsintyg.

Det har varit på tapeten förut, men fallit 
på att det tar för mycket resurser. Riksrevi
sionen avvisar invändningen.

– Vi tror inte det innebär så mycket besvär 
för kommunerna. De flesta har god överens
stämmelse och då blir intyget en formalitet. 
För kommuner med stora avvikelser kan det 
bli en del arbete i början. Men vi hoppas med 
detta komma åt avvikelserna, så att det även 
i dessa kommuner senare blir en formalitet.

Ett förslag är också att ha speciella intyg 
för ”särskilt riskfylld” redovisning, som 
LSSkostnader.

EN INVÄNDNING mot intyg är att man bör 
pröva andra vägar först, som information 
och utbildning?

– Det kan man tänka sig. Intyg behöver 
inte vara enda eller första åtgärden.

Lasse Einarsson anser det svårare att 
komma till rätta med årsredovisningarnas 
kvalitetsbrister och politiskt motiverade 

upp och nedjus
teringar. Här har 
granskningen främst 
fångat periodisering 
av utgifter i förvalt
ningarna. Utöver det 
kan även periodise
rade inkomster och 
medvetna felklas
sificeringar utgöra 
betydande felkällor – 
liksom resultatjuste
ring i bolagssektorn.

RIKSREVISIONEN SKRIVER att utvecklingen 
noga bör följas efter att kommunallagen och 
redovisningslagen nyligen reviderats. Sker 
ingen påtaglig förbättring, bör regeringen 
överväga ny genomlysning av redovisning 
och revision liksom åtgärder som kan öka 
följsamheten till lag och normering.

För att få till en bra uppföljning bör kassa
flödesanalysen återföras till räkenskaps
sammandraget. Förslag om detta har redan 
framförts av Finansdepartementet, men 
SCB har inte velat öka kommunernas börda.

– Det borde inte vara så betungande. Man 
ska vara försiktig med uppgiftslämnar
bördan, men det är också viktigt att ha ett 
bra informationsvärde i räkenskapssam
mandraget, säger Lasse Einarsson. l

Lasse Einarsson, pro-
jektledare för Riks revi-
sionens granskning.

”Intyg behöver 
inte vara enda eller 
första åtgärden.”
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Räkenskaper i sammandrag  – eller sammanbrott?



Redovisning

”De stora skillnaderna överraskar”
n REVISIONSBYRÅERNA TACKAR 
nog och tar emot ny intäktskälla. 
Men man bör pröva andra vägar 
först!

Det säger KEF:s kanslichef 
Ola Eriksson om förslaget att 
revisorer ska intyga att lämnade 
uppgifter stämmer med årsredo-
visningen.

– Det blir kostsamt. Pröva 
information och utbildning först. 
Om inte det hjälper kan man göra 
mer.

Ola Eriksson påminner om att 
revisionen redan har i uppdrag 
att granska att den interna 
kontrollen är tillräcklig. KEF har 
tagit initiativ till att 2019 utbilda 
sakkunniga revisorer om räken-
skapssammandraget, bland annat 
om de stora felkällorna. Där ska 
SCB och Riksrevisionen delta.

Han överraskades av att 
rapporten avslöjade så stora 
skillnader mellan årsredovisning 
och sammandrag. Däremot 
förvånas han inte över påvisade 

kvalitetsbrister 
i ursprungs-
materialet 
med politiskt 
önskvärda 
justeringar.

– Praxis-
studie efter 
praxisstudie 
har visat detta.

Han välkomnar att Riksrevi-
sionen manar regeringen att vidta 
åtgärder som ökar följsamheten 
mot lagar och normer.

– Det har jag efterlyst i flera år.
Att återinföra kassaflödes-

analysen ser han som oproble-
matiskt. Det torde inte nämnvärt 
öka uppgiftslämnarbördan.

– Men kommunerna ska lämna 
mycket statistik. Synar man 
alltihop finns det säkert saker att 
dra ner på, säger Ola Eriksson, 
som ser en källa till det digra 
uppgiftslämnandet i de special-
destinerade statsbidragen.

”Tidspressen är största bekymret”
n DET ÄR tidspress som ger fel 
vid inrapporteringen, tror Carola 
Nilsson, redovisningschef i Ystads 
kommun och ledamot i expert-
gruppen hos Rådet för kommunal 
redovisning (RKR).

– Samtidigt med räkenskaps-
sammandraget jobbar jag med 
årsredovisningen, koncernre-
dovisningen, sammanställda 
redovisningen. Plus ordinarie 
uppgifter, som personalfrågor. 
Det är väldigt pressat under den 
perioden.

Hon efterlyser systemstöd så 
det krävs mindre handpåläggning 
för att ta fram uppgifterna. I det 
ingår automatiska kontroller.

– Ju fler, desto bättre.
Hon vill också ha tydligare 

instruktioner från SCB.
– Till exempel om fördelning av 

overhead-kostnader.
Validering behövs, men hon är 

tveksam till revisorsintyg.
– Räkenskapssammandraget 

är väldigt komplext och man 

är väldigt 
pressad just 
då. Det talar 
emot extern 
granskning. Jag 
tror det blir för 
tidskrävande. 
Men att vissa 
bitar granskas 
av revisor, som LSS, det låter 
rimligt.

Återinförd kassaflödesanalys 
blir ingen större börda.

– När man gör årsredovisning-
en, gör man ju också kassaflödes-
analys. Följer man RKR:s rekom-
mendation blir det inte mycket 
merarbete att ta med detta i 
räkenskapssammandraget.

– Det man lägger mest tid på 
är driftsredovisningen och olika 
fördelningar.

En börda man får leva med.
– Det finns många intressenter 

som behöver insyn i kommu-
nerna. Det är viktiga uppgifter  att 
lämna.

Carola Nilsson. Ola Eriksson.

INTE BRA. Fel i räken-
skapssammandraget 
påverkar den offentliga 
ekonomin negativt.

Räkenskaper i sammandrag  – eller sammanbrott?
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Redovisning

Ta höjd för nya redovisningslagen
n Den nya redovisningslagen 
ska tillämpas från räkenskaps-
året 2019. Det finns dock en del 
saker att tänka på redan nu och 
vid kommande bokslut, påpekar 
KEF:s kanslichef Ola Eriksson.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

En viktig nyordning gäller redovis
ningen av finansiella tillgångar, en 
förändring som fördelas på två poster. 

När det gäller placeringsmedel ska de tas 
upp till marknadsvärdet sista december 
2019, det gäller både ingående balans och 
värdeförändringen under året. För att få 
fram ett jämförelsetal över värdeföränd
ringen som går att använda vid bokslutet för 
2019 är det lämpligt att ta fram den siffran 
redan nu. 

– Man behöver ta fram värdeföränd
ringen under 2018, alltså vad marknads
värdet var sista december 2017. Detta för 
att få fram ett användbart jämförelsetal till 
bokslutet 2019, säger Ola Eriksson.

DEN ANDRA delen är att posten ”Övriga 
finansiella instrument” ska värderas till 
anskaffningsvärdet. 

– Har man skrivit upp sina tillgångar i ex
empelvis Kommuninvest eller kommunens 
energibolag ska andelarna/aktierna tas upp 
till enbart anskaffningsvärdet i ingående 
balans för 2019, förklarar han. 

För kommuner med stora tillgångar och 
stora uppskrivningar kan nyordningen 
slå hårt på den finansiella ställningen och 
soliditeten. Viket i sin tur ger anledning 
att fundera över kommunens finansiella 
målsättningar.

– Det kan bli aktuellt med flera nyckeltal i 
redovisningen. Det kan vara ett kortsiktigt 
mål för resultatet exklusive värdeföränd
ringar på finansiella instrument, samt ett 
mer långsiktigt mål inklusive värdeför
ändringarna, förslagsvis under en rullande 
treårsperiod.

EN ANNAN nyhet är att årsredovisningen ska 
visa om man uppnått målen för god ekono
misk hushållning i koncernperspektivet.

– Det är nog inte så många som definierat 
målen för god ekonomisk hushållning i 
koncernperspektivet. Det finns mål, men de 
är inte tydliggjorda för vad som är kommu
nens definition av god ekonomisk hushåll
ning. Ska man göra en vettig årsredovisning 
för 2019 behöver man formulera de målen 
så fort som möjlig nu. Annars blir det ett 
bekymmer för revisorerna om det inte finns 
något att stämma av mot. 

En annan nyhet som kan ge lite mindre 
jobb är arkivreglerna. Arkiveringstiderna 
för räkenskapsinformation är förkortade 
med tre år.

– Vill man kunna utnyttja lättnaderna 
så behöver man uppdatera sina dokument
hanteringsplaner. Och det krävs ett aktivt 
gallringsbeslut. Vill man kunna slänga 
tre års verifikationer i januari nästa år ska 
besluten fattas före årsskiftet. 

EN VIKTIG sidoeffekt av den nya lagen är att 
den ger redovisare och revisorer tillfälle att 
städa upp i redovisningen. 

– Nu är det ett bra tillfälle att åtgärda 
sådant som redovisarna struntat i och 
revisorerna varit släpphänta med. Ytterst 
är det kommunstyrelsens ansvar och det 
bästa är förstås om initiativen kommer från 
politikerna. Det är dags att följa lagen nu, 
konstaterar Ola Eriksson. l

4  Ta fram värdeförändringen på place-rade medel under 2018. Jämförelse-talet kommer att behövas vid nästa bokslut. 
4  Uppdatera de finansiella målen med hänsyn till de nya reglerna om värde-ringen av finansiella tillgångar.4  Uppdatera kommunens doku ment-hanteringsplaner och fatta nya gallringsbeslut – dra nytta av den kortare arkiveringstiden.4  Definiera målen för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen.4  Sist, men inte minst: passa på att röja upp i gamla surdegar! 

Att göra inför 2019

”Nu är det ett bra tillfälle att 
åtgärda sådant som redo visarna 
struntat i och revisorerna varit 
släpphänta med.”

Ola Eriksson, KEF

NERÅT. De nya reglerna om värdering av 
finansiella tillgångar kan få negativa konse-
kvenser på soliditeten för kommuner med 
stora tillgångar och dito uppskrivningar. 
Bästa botemedlet: nya finansiella mål.
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Anmälan och hotellbokningen öppnas i november

Ett smartare samhälle

Är du med  
och bidrar till  
ett smartare  
samhälle?
Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhälls-

utveckling. Sedan 1989 äger den rum vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg. I 30 års tid har 

Kvalitetsmässan presenterat de bästa förnyelseprojekten och bidragit till diskussionerna om hur 

de offentliga verksam heterna och det svenska samhället kan bli bättre och effektivare.

Om du anmäler dig till konferensen före den 31 december får du ett förmånligt Early Bird-pris.

Välkommen till Kvalitetsmässan den 12–14 november 2019 och ta del av de smarta lösningarna 

som bidrar till ett framtida hållbart samhälle.

www.kvalitetsmassan.se

KVALITETSMÄSSAN DEN 12–14 NOVEMBER 2019 • SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG

EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS-  

OCH SAMHÄLLSUTVECKLING
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n Region Östergötland satsar 
på vidareutbildning av control-
lers och ekonomer. Det är Excel 
och e-learning som gäller, en 
populär utbildningsform där 
KEF och utbildningsföretaget 
Infocell samarbetar. 

TEXT: THOMAS PETTERSSON 

Vi ville göra en satsning på Excel som 
ju är ekonomernas dagliga arbets
verktyg. Med den här utbildningen 

vill vi hitta metoder för att kunna jobba 
på ett smartare och effektivare sätt, säger 
Sharbel Hanna, chef för enheten Verksam
hetsekonomi inom regionen. 

Sharbel Hanna bestämde sig för att satsa 
på KEF:s skräddarsydda kommunpaket 
där man får tillgång till allt från enkla till 
avancerade kurser inom Excel.

– Den här utbildningen passar bra för 
ekonomer. Det är mycket material på olika 
nivåer att välja mellan och det är pedago
giskt utformat. 

SHARBEL HANNA basar för 50talet control
lers som alla ska gå utbildningen. Även 
andra ekonomer inom regionen har visat 
intresse:

– Utöver controllers så kommer även 
redo visningsekonomerna och andra kol
legor inom verksamhetsområdet Ekonomi 
& BI att genomföra utbildningen, så vi blir 
totalt 78 personer.

Tillsammans med två kollegor har han 

lagt upp en planering för hur medarbetarna 
bäst kan genomföra utbildningen.  

– Vi kommer att sätta upp vissa minimi
nivåer för vad man ska kunna när man gått 
igenom kursen och lägga till milstolpar på 
vägen, säger han och fortsätter: 

– Vi rullar igång efter årsskiftet. Det blir 
en hel del självständigt arbete, men vi har 
hela året på oss så det ska nog fungera bra. l

n SKL, FAR och SKYREV sam-
arbetar i ett projekt för att an-
passa revisorsstandarden ISA till 
kommunsektorn. Det är första 
gången SKL och FAR samarbe-
tar i ett revisionsprojekt.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

BAKGRUNDEN TILL projektet är att den nuva
rande tillämpningen av International Stan
dards on Auditing  (ISA) i kommunsektorn 
är ”spretig” och den vägledning som finns 
för redovisningsrevision i kommunsektorn 
bedöms vara i behov av utveckling.

Under hösten/vintern genomförs en för
studie som ska kartlägga problemområden 
inom den kommunala redovisningsrevi
sionen. Studien ska vara klar våren 2019. 

Vilka delar av ISA är det som vållar problem? 
– Det är flera områden. Mest bekant är 

revisorsintygen för ekonomichefer där en 
del chefer känt sig obekväma och inte velat 
skriva på, berättar Lotta Ricklander från 
SKL.

Och vad är det som ISA inte täcker in vad 
gäller redovisningsinformation?

– ISA fokuserar på revision av historisk 
finansiell information, främst resultat och 
balansräkning. I den kommunala redovis
ningsrevisionen tittar man ju även på saker 
som måluppfyllelse, balanskravsutfall, 
budgetavvikelser och prognoser. 

NÄSTA STEG efter förstudien blir att ta ställ
ning till om det kan utformas en standard 
för redovisningsrevision som ska tillämpas 
inom kommunsektorn.

– En del av problemet handlar om språket. 
Vi behöver kommunalisera språket i ISA så 
att de kommunala aktörerna känner igen 
sig, säger hon och fortsätter: 

– Vi behöver överhuvudtaget en samsyn 

mellan de olika aktörerna om hur den kom
munala redovisningsrevisionen ska utföras. 
Om vi inte gör något riskerar vi att få onö
digt stort fokus på redovisningsrevision, 
som ju bara utgör en del av den kommunala 
revisionens ansvar.

En viktig effekt är att SKL och FAR för 
första gången samarbetar kring ett konkret 
revisionsprojekt.  

– ISAprojektet ökar förståelsen mellan 
parterna. Det finns ett starkt symbolvärde i 
det här nya samarbetet och det är roligt. l

Aktuellt

Samarbete anpassar ISA till kommunsektorn  

Östgötar lär sig Excel genom e-learning

”Vi behö-
ver överhuvudtaget 
en samsyn mellan 
de olika aktörerna.”

Lotta Ricklander

”Vi vill 
hitta metoder för 
att kunna jobba 
smartare.”

Sharbel Hanna

ENKELT. Region Östergötland jobbar med e-learning, ett effektivt sätt att skaffa nya kunskaper.



Forskar- 
hörnan

ROBERT JONSSON

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

I föregående nummer skrev jag att du som läsare kan inspireras av 
forskning som handlar om tre aktuella teman och det stämmer även 
denna gång. På de följande sidorna kan du ta del av forskning som 

handlar om kalkylering i en offentlig kontext. Du kan även låta dig 
inspireras av forskning och pragmatiska frågor som handlar om kom
munala bolag och sponsring. För det tredje, under FoUnytt, presente
ras ett nytt forskningsprogram med effektivt underhåll i fokus. 

I DET HÄR numrets första artikel på forskarsidorna presenteras forsk
ning som handlar om särredovisning i kommunal verksamhet. Det är 
rimligtvis många politiker, chefer och ekonomer som ställt sig frågan 
”Vad kostar det?” och syftat på något som vanligtvis inte följs upp. Uni
versitetslektor CarlJohan Petri, Linköpings universitet, och professor 
NilsGöran Olve, Uppsala universitet, har bidragit med forskning som 

handlar om att förenkla för kommu
ner, och då främst deras ekonomer, att 
arbeta fram underlag som svarar på 
frågor som: Vad kostar flyktingmot
tagning?, Vad kostar fordonslinjen  (i 
vår gymnasieskola)? Eller: Vad kostar 
befolkningsökningen?

I DET HÄR numrets andra artikel på 
forskarsidorna presenteras en krönika 
om hur kommunala bolag hanterar 
sponsring. Biträdande professor Giss
ur Erlingsson, Linköpings universitet 
och Centrum för kommunstrategiska 
studier, har skrivit krönikan som byg
ger på en pilotstudie. Nämnda studie 
visar att det finns oklarheter kring hur 
kommunala bolag hanterar sponsring 

och i krönikan presenteras pragmatiska frågor som kommuner bör 
ställa sig.

UNDER FOU-NYTT presenteras ett nytt forskningsprogram med fokus 
på effektivt underhåll. Programmet handlar om smartare och mer 
hållbart underhåll av Sveriges infrastruktur med fokus på kommunala 
vägar, och vatten och avlopp. En viktig punkt är att göra underhållet 
mer effektivt. Det blir nödvändigt eftersom behoven är större än de 
befintliga ekonomiska medlen. l

Vad kostar det
– egentligen?

”Det är rimligtvis 
många … som 
ställt sig frågan 
’Vad kostar det?’ 
och syftat på något 
som vanligtvis inte 
följs upp.”

KEF

n NU ÄR ett datum spikat för Finansdagarna 2019. 
Det blir den 18–19 juni i Stockholm. Programmet är 
inte klart, men förmodligen kommer det att handla 
en hel del om gröna pengar. Intresset för gröna 
obligationer är stort bland köpare och säljare, liksom 
bland politiker på alla nivåer.

n MED START den 10 december genomförs de första 
kunskapstesterna för de sex första kunskapsområden 
som ingår i basnivån för KEF:s certifieringsprogram. 
Kunskapstestet görs i valfri dator med hjälp av 
programmet DigiExam. Av de anmälda till proven 
ville de flesta tenta av sina kunskaper inom området 
Grundläggande moms.

Finansdagarna 2019

Start för de första
kunskapstesterna

Ladda ner 
KEF-appen!
Ha koll på platsannonser, 
nyheter och kurser!

Nu ska
studenterna 
prisas! 

n FÖR FÖRSTA gången kommer utmärkelsen Årets 
kommunalekonomiska examensarbete att utdelas. 
Syftet är att öka studenternas intresse för kommu-
nal ekonomi och att sprida kunskap om uppsatser 
inom vår sektor. Tävlingen omfattar uppsatser som 
är godkända som examensarbete på kandidatnivå. 
Priset delas ut på Ekonomichefsdagarna i januari 
2019, så vi gissar att det blir lite extra högtidligt. 

UPPSATSPRIS. Årets kommunal-
ekonomiska examensarbete ska koras.

GOD-
KÄND? 
Snart är 
det dags för 
kunskaps-
tester på 
basnivå i 
KEF:s certi-
fierings-
program. BI
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Vad kostar det
– egentligen?

Konsten att kalkylera 
kommunens kostnader
n Vad kostar det? Den frågan måste kunna besvaras i många olika sammanhang: i företag, organisa-
tioner och offentlig förvaltning. Carl-Johan Petri, Linköpings universitet, och Nils-Göran Olve, Uppsala 
universitet, har studerat särredovisning av kostnader inom kommunal verksamhet i två rapporter.

Det är Konkurrensverket som står bakom våra 
båda studier av särredovisning av kommunal 
verksamhet. Den första studien handlade spe
cifikt om kostnadsuppföljning ur ett konkur
rensrättsligt perspektiv. Ett av resultaten i den 

studien var en konceptuell referensram som kan användas 
för att förstå vilka utmaningar som möter den som ska ta 
fram sådan specifik kostnadsinformation. 

Den andra studien bygger vidare på denna referensram 
och fokuserar på hur det går till att producera kostnads
rapporter ad hoc i praktiken, det vill säga att ta reda på vad 
något, som vanligtvis inte följs upp, kostar. Underlaget för 
den senare studien baseras på intervjuer med ekonomer 
i sju svenska kommuner. De har hjälpt oss att förstå mer 
om de konceptuella och praktiska utmaningar som är för
knippade med att ta fram sådana specialrapporter. Detta 
empiriska underlag kan således sägas vara en illustration 
av de mer principiella resonemangen i den första studien.

Mer konkret har vi intresserat oss för den specifika 
situation då någon undrar hur mycket något kostar, som 
vanligtvis inte rapporteras löpande i de traditionella 
uppföljningssystemen; till exempel när någon undrar hur 
mycket som satsas på att ”digitalisera verksamheten” eller 
hur mycket en av verksamhetens processer (som passerar 
genom flera förvaltningar) kostar från ax till limpa.

I forskning och undervisning betraktas ofta kalkyler 
som ett ”färdigt” område. Principerna är bland det första 
som ekonomistudenter lär sig. Men det är inte längre själv
klart hur dessa principer ska tillämpas. 

DEN SITUATION som vi har varit mest intresserade av att 
förstå är när en ekonom ska ge besked om vad något, som 
inte enkelt går att utläsa ur gängse rapporter, kostar. I 
våra samtal fick vi bekräftat att politiker och kollegor ofta 
ställer frågor som kan vara skenbart enkla, men i själva 
verket mariga att besvara så som: Vad kostar flyktingmot
tagning?, Vad kostar fordonslinjen  (i vår gymnasieskola)? 
Eller: Vad kostar befolkningsökningen? Anledningen till 
att det har blivit allt svårare att bestämma vad olika kalkyl
objekt kostar är att allt fler kostnader i en verksamhet är 
fasta och gemensamma. De påverkas inte direkt av hur 
mycket kalkylobjektet används eller säljs. 

Ta till exempel frågan om vad det kostar att driva ett gym 
i kommunens badhus: kostnaderna består av maskiner, 
lokaler och personal. Dessa kostnader påverkas nästan inte 
alls av hur många som använder gymmet. För att kunna 
räkna ut vad det kostar krävs antaganden om hur stor an
del av kostnaderna för de gemensamma resurserna (exem
pelvis personalen i badhuset, badhusets internhyra, el och 
värme) som ska belasta gymmet och hur länge maskinerna 

PRISVÄRT? Visst är det en tillgång att kunna träna i kommunens gym. Men vad kostar det egentligen?

Forskare skriver
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och utrustningen kan tänkas vara i produktivt bruk. Vill 
vi veta kostnaden per användare behöver vi också veta hur 
många besökare gymmet har haft eller väntas ha.

MEN VILKA är förväntningarna på oss ekonomer i sådana 
sammanhang? Om du frågar andra i organisationen, eller 
politikerna, så skulle svaret förmodligen bli något i stil 
med: att kunna tala om vad det kostar! Trots nya itstöd 
har detta blivit svårare att svara på än för tjugotrettio år 
sedan, i takt med att kommunal verksamhet har blivit mer 
komplex. 

Frågorna kräver mer eller mindre utredning och för 
att enas om vad den som frågar egentligen menar måste 
ekonomen ofta komma åt en rad antaganden och förut
sättningar. Det kan bli en både rolig, och för båda parter, 
lärorik utforskning.

Vår bild efter den senaste studien är att många ekono
mer är duktiga på detta, men att det ofta är en grannlaga 
avvägning hur grundliga svar som behövs. Och även att 
kvalitetsdeklarera svaren, så att den som behöver informa
tionen inser vilka förutsättningar de bygger på.

Här tror vi att den systematik som vår tidigare rapport 
för Konkurrensverket ger kan 
vara till nytta. Den spaltar upp 
en logik för hur kostnadsbe
räkningar bör göras. Både vad 
gäller klassiska antaganden 
som alla minns från skolan: 
livslängd, penningvärde med 
mera, och de svårare, mer 
logiska: Bör kalkylobjektet 
(det vill säga det som någon 
vill att vi ska ”räkna på”) bära 
en andel av gemensamma 
kostnader, och hur kommer vi 
i så fall fram till den?

I VÅR senaste rapport till 
Konkurrensverket beskriver 
vi alltså hur sju svenska 
kommuner, som har stor 
erfarenhet av uppföljning 
och analys, hanterar frågor 

om kostnader för kalkylobjekt som inte redan är föremål 
för löpande redovisning. 

Vi har intervjuat ekonomerna i kommunerna om en 
serie frågor som är hämtade från den tidigare rapporten 
för Konkurrensverket: Hur definieras kalkylobjek
ten? Hur samlas kostnadsdata in? Vilket urval 
av kostnader görs? Hur fördelas samkostna
der och hur används kostnadsinformatio
nen? Vi har också ställt frågor om vilka 
problem som den externa informa
tionsgivningen kan medföra, samt om 
kommunernas interna kostnader för 
redovisning och analys.

Resultaten visar att kommunerna 
kan göra avancerade kostnadskalky
ler men att de ofta upplevs som dyra att 
genomföra. Om informationen om vad något 
kostar enbart är till nytta för utomstående 
kan det vara svårt att mobilisera intresse 
för att upprätta sådana kalkyler internt i 
kommunen. 

DÄREMOT ÄR det ganska enkelt (och 
billigt) att ta fram information ur bok
föringen om kostnader för de traditio
nella kalkylobjekten, så som konton 
i redovisningen, organisatoriska an
svarsenheter eller hur höga kostnaderna 
är för inköp från en särskild leverantör.  

Vi har också noterat att kommunernas inter
na kostnadsuppföljning fokuserar på de kostnader som 
respektive chef kan påverka, snarare än att räkna samman 
kalkylobjektens fulla självkostnad. Mer om allt detta finns 
att läsa i de två rapporterna:

• Särredovisning av kostnader i kommunal verksamhet: 
Rapport från sju kommuner med erfarenhet av att rapportera 
om kostnader för olika kalkylobjekt. www.konkurrensverket.
se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/sarre
dovisning_20173.pdf.

• Kostnadsinformation ur ett konkurrensrättsligt perspektiv: 
Insamling, uppföljning och analys – ett förslag till tentativt 
ramverk. www.konkurrensverket.se/globalassets/publika
tioner/uppdragsforskning/forsk_rap_20142.pdf . l

Forskare skriver

Annons 1/4
Nu kan du få ut rätt 
effekt av den kommunala 
verk samhetsstyrningen. 
Vill du veta hur?

BESLUTSSTÖD SOM DET BORDE VARA

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

CARL-JOHAN PETRI

Universitetslektor vid 

Linköpings universitet.

Månadens 
forskare

NILS-GÖRAN OLVE

Professor vid Uppsala 

universitet.

Månadens 
forskare

”Anledningen till att det har blivit allt svårare att bestämma vad olika kalkyl objekt 
kostar är att allt fler kostnader i en verksamhet är fasta och gemensamma.”
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Ibland uppmärksammar media när kommunalt hel
ägda bolag sponsrar idrottsföreningar. Ofta har det 
en kritisk udd. Ett ytterlighetsexempel på detta – som 
också fått visst utrymme i offentligheten – var när en 
vd för ett kommunalt bostadsföretag blev misstänkt 

för ekonomisk brottslighet. I grova drag rörde det sig om 
att vd:n ägnat sig åt dold sponsring till den fotbollsklubb 
vederbörande var ordförande för och som bostadsbolaget 
för övrigt sedan tidigare sponsrat. 

EXEMPLET ÄR drastiskt. Men det är valt av pedagogiska skäl. 
Det illustrerar nämligen minst fyra saker: i) att kommu
nala bolags sponsring förekommer (och inte är alltför 
ovanligt), ii) att det ibland kan röra sig om förhållandevis 
höga summor, iii) att både ägaren – kommunen – liksom 
styrelsen, i många fall inte riktigt har kontroll över vad 
vd:n sysslar med avseende sponsring, samt iv) att spons
ring inte alltid håller sig inom existerande regelverk. 

I våras bidrog jag till rapporten Hur regleras kommunala 
bolags möjligheter att sponsra? För att skapa mer kunskap om 

detta underutforskade ämne, genomförde vi en pilot
studie och granskade förekomsten av bolagssponsring 
i sju  svenska kommuner. Vi fann att huvudsyftet med 
sponsringen i typfallet var marknadsföring och att ”sätta 
kommunen på kartan”, samt att sponsring förekom i de 
kommuner som ingick i studien till det sammanlagda vär
det av 12,5 miljoner kronor (mellan 2015 och 2017). Sett till 
bolagens totala omsättning är det förstås kaffepengar. Men 
principiellt sett spelar summorna ingen roll. Det är pengar 
som har förvaltats av det offentliga. Då finns bestämda 
regelverk som bör följas. Tiotusenkronorsfrågan är om 
regelverken alltid följs.  

I RAPPORTEN rekonstruerade vi de lagar och principer som 
det offentliga bör förhålla sig till innan beslut om spons
ring fattas. Bland annat menade vi att bolagen – inför 
sponsringsbeslut – bör ställa sig frågorna: Är sponsringen 
förenlig med lokaliseringsprincipen? Med likställig
hets och objektivitetsprinciperna samt jävsregler? EU:s 
statsstödsregler? Och följer sponsringen verkligen pro

Forskare skriver

Ställ rätt frågor om sponsring
n Vad är rätt och fel när det gäller kommunal sponsring av exempelvis idrottsföreningar? Regelverken 
finns, men frågan är om de följs. Ett bra sätt att undvika skandaler kan vara att använda ett enkelt 
diagnosverktyg, anser forskaren Gissur Erlingsson vid Linköpings universitet.
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SKUMT. Det gäller att sköta 
sina sponsringsåtaganden 
enligt regelboken.

Tompa
Anteckning
i alla de..
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FoU-nytt n KOMMUNERNA STÅR inför miljardutgifter för 
reinvesteringar i infrastruktur de kommande 
åren. VA-ledningsnät, gator och vägar behöver 
rustas upp, bytas ut och anpassas till morgon-
dagens lösningar.

Mistra InfraMaint är ett nytt forskningspro-
gram som tänker göra skillnad i sammanhanget. 
Programmet har fokus på smartare och mer håll-
bart underhåll av Sveriges infrastruktur främst 
vad det gäller kommunala vägar och vatten och 
avlopp. En viktig punkt är att göra underhållet ef-
fektivare. Det blir nödvändigt eftersom behoven 
är större än de befintliga ekonomiska medlen.

Mistra InfraMaint drivs av ett starkt konsor-
tium med forskare från tre forskningsinstitut och 
fem akademiska lärosäten samt bransch- och 
intresseorganisationer. Men speciellt viktigt för 
programmet är delaktigheten från kommunerna. 
Seniora forskare kompletteras med doktoran-
der som till stor del kommer att arbeta i de 
kommunala organisationerna. Det innebär att 
forskningen utgår från realistiska behov och att 
kommunerna får större möjlighet att ta till sig 
ny forskning.

Mistra InfraMaint jobbar tvärvetenskapligt 
kring tre teman:

•  Hållbara beslutsstöd, baserade på relevant 
data.

• Hållbara affärsmodeller och organisationer.
• Hållbar kompetens.

I programmet finns ett 20-tal projekt som 
delvis arbetar enskilt men som ofta har berö-
ringspunkter med varandra. Mistra InfraMaint 
har nyss startat men har redan påbörjat arbetet 
med en roadmap för att utforma den viktiga 
kompetensförsörjningsdelen och projektstar-
ter, till exempel för en upphandlingsarena för 
att underlätta innovativa upphandlingsformer. 
Annonser är också redan släppta till ett par av 
doktorandtjänsterna.

Mistra InfraMaint - forskning
med fokus på underhåll

portionalitetsprincipen (alltså att idén om god ekonomisk 
hushållning är styrande även inför sponsringsbeslut; det 
vill säga att den ekonomiska insatsen motsvaras av det 
verksamheten förväntar sig att få igen i termer av mot
prestation)? 

Efter att vi gjort detta, granskade vi sedan lokala policyer 
för sponsring i våra sju urvalskommuner. För det första 
fann vi att de relevanta lagarna och principerna inte alltid 
återspeglas i de lokala policyer för sponsring som fanns 
i urvalskommunerna. Gör de inte det ökar förstås risken 
för att bolagen – mer eller mindre omedvetet – bryter mot 
existerande regelverk. För det andra fann vi att det varie
rade kraftigt huruvida policyer fanns och gällde 

för hela kommunens bolagssfär 
eller om de bara tagits fram på 
 bolagsnivå.

MOT BAKGRUND av hur olika kom
muner och bolag väljer att reglera 
sponsringsfrågan, menar jag att 
kommunerna och deras bolag 
behöver skapa en starkare struk
tur och bättre genomskinlighet 
för sponsringsaktiviteterna. Som 

ett första steg mot en bättre och mer rättssäker styrning 
av området vore det en god idé för kommunerna att ha ett 
självdiagnostiseringsverktyg à la hur Price Waterhouse 
Cooper (PwC) strukturerat sina granskningar av kommu
ners sponsrings och marknadsföringsaktiviteter. 

DE FRÅGOR alla kommuner bör ställa sig i förhållande till 
bolagens sponsring är:

• Har kommunen dokumenterade regler/riktlinjer/poli
cyer för sponsring och/eller marknadsföring?

• Har kommunstyrelsen upprättat rutiner för sponsring 
och marknadsföring, till exempel om ansvarsfördelning 
och delegationsordning beträffande vem som fattar beslut 
om sponsring, och när besluten måste förankras i bolagets 
styrelse och/eller kommunstyrelse eller kommunfullmäk
tige? Är dessa rutiner formellt bindande för bolagen?

• Upprättas skriftliga avtal mellan bolaget och den som 
sponsras? Säkras att de inte står i strid med exempelvis 
likabehandlingsprincip, objektivitetsprincip och lokalise
ringsprincip? 

• Är avtalen formulerade på så sätt att målen/syftena 
med sponsringen är utvärderings och uppföljningsbara?

• Utvärderas sponsringsavtal efter det att avtals perioden 
löpt ut, och ges återrapportering av tecknade avtal till 
kommunstyrelsen? 

• Finns det samordning mellan kommunstyrelsen, 
nämnderna och bolagen avseende sponsring och mark
nadsföringsaktiviteter?

Har kommunerna som rutin att ställa den här sortens 
kritiska frågor om bolagens sponsring, är jag övertygad om 
dels att sponsringen blir mer rättssäker, dels att skandaler i 
stor utsträckning kan undvikas. l

Mistra InfraMaint
Programtid: 2018–2022.

Finansiering: Totalt 80 miljoner 
kronor varav Mistra bidrar med 49 
miljoner. Övrig finansiering från 
deltagande organisationer.

Programpartners: RISE (program-
värd), KTH, Chalmers, Linköpings 
universitet, Lunds tekniska hög-
skola, Statens väg- och transport-
forskningsinstitut, Sweden Water 
Research, IQ Samhällsbyggnad, 
Norges teknisk-naturvitenskape-
lige universitet samt Selskapet for 
industriell og teknisk forskning ved 
Norges tekniske høgskole.

Programchef: Annika Malm, RISE.

https://mistrainframaint.se

Forskare skriver

”Vi fann att de relevanta lagarna och 
principerna inte alltid återspeglas i 
de lokala policyer för sponsring som 
fanns i urvalskommunerna.”

GISSUR ERLINGSSON

Biträdande professor vid  

Centrum för kommun-  

strategiska studier (CKS) 

vid Linköpings universitet. 

Månadens 
forskare

EFTERSATT. Miljardutgifter för underhåll väntar 
kommunerna, bra då med forskarstöd.
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Tänk långsiktigt.Tänk långsiktigt.
Hyr din skola.Hyr din skola.
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Krönikan

Tillit är vår tids ledord för utformandet av organi
sationer, ledarskapsfilosofier och styrmodeller. 
Tillit innebär att man på allvar litar på varandra. 
I vår kommunala verksamhet kan det innebära 
att vi visar tillit till varandras kompetens och 

erfarenheter, vilja och förmåga och uppriktiga ärlighet att 
ta ansvar för det uppdrag vi fått. Oavsett om vi är med
arbetare, chefer eller politiker. Men vad är det då som gör 
att ordet tillit fått så stort genomslag?

LÅT OSS ta det från början. New Public Management slog 
igenom i början på 1990talet. I stället för att styra på 
operativa uppdrag och detaljerade anvisningar skulle den 
offentliga sektorn nu styras genom mål och visionsstyr
ning. Parallellt med detta sker en decentralisering och 
omorganisation av kommunernas idag två största verk
samhetsområden: skolan och omsorgen. 

Men hur blev det med styrningen då? Idag rapporterar 
verksamheterna till huvudmannen (kommunen) och till 
en eller flera statliga myndigheter. Den statliga styrningen 
och kontrollen blir omfattande och tar mycket resurser i 
anspråk, trots att verksamhets och ekonomiansvaret är 
kommunernas. Den statliga styrningen verkar även genom 
de specialdestinerade statsbidragen som är förenade 
med prestation och/eller ett regelverk, ofta detaljerat och 
omfattande. 

MEN NU är en vändning på väg. För det är mot bakgrund av 
ökad statlig styrning, uppföljning och kontroll som Laura 
Hartmans tillitsdelegation fick i uppdrag att komma med 
förslag på hur styrningen av offentlig sektor kan effekti
viseras. SKL har hängt på och föreslår nu en förenkling 

av de specialdestinerade statsbidragens omfattning och 
utformning. Centralt vill man alltså i högre utsträckning 
lita till kommunerna. Det går åt rätt håll!

Allt fler dialoger sker nu mellankommunalt och delregio
nalt mellan regioner/landsting, kommunalförbund och 
länsstyrelser. Alla har i grunden samma uppdrag – vi är 
samspelare – för våra brukare och kunder. Och här måste 

vi också visa tillit till varandras kompetenser och ansvars
områden samt göra samverkan sömlös – kunden/brukaren 
ska få sin service oavsett vem som ansvarar för leveransen. 
VGregionens projekt Framtidens vårdinformationsmiljö är ett 
gott exempel på när man sätter kunden i centrum, digitali
serar och litar på olika aktörers förmåga att ta ansvar. Det 
går åt rätt håll!

FÖR MÅNGA av er som läser detta är bokslut och årsredovis
ning det som ligger nära i tid. I grunden är detta den vik
tigaste processen vi har i demokratisektorn. För det är här 
som förtroendet för styrelser och nämnder ska rannsakas 
och ansvarsfrihet beviljas. Ansvarsutkrävandet är just en 
fråga om tillit – där organisationen får tillit tillbaka! 

Alla ledare, medarbetare och beslutsfattare i offentlig 
sektor, regering och riksdag: vi har ett gemensamt ansvar 
för välfärdens utveckling och tillit är vår gemensamma 
väg. Tillsammans ska vi se till att framtiden går åt rätt 
håll – lita på det! 

Månadens 
krönikör

Om att lita till, lita på
och få tillit tillbaka

ANNA CEDERQVIST 

Kommundirektör i Vara kommun.  
Hon blev utsedd till Årets kom-
munalekonom 2015 för sina peda-
gogiska böcker om kommunal 
ekonomi.

”Ansvarsutkrävande är just en 
fråga om tillit – där organisa-
tionen får tillit tillbaka!”
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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. 

 
Välkommen att kontakta oss på 

telefon 0722 – 44 00 34, eller mail info@arribatec.com. Läs mer på 
arribatec.com! 

 
 
 

 
 

arribatec.com 



Posttidning B
Kommunal Ekonomi
Norra Skeppsbron 5 A
803 10 Gävle

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

Visma_Enterprise_KEF-5-2018_210x260.indd   1 2018-09-25   10:40


