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Tema: Knappa resurser
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om ledar
skap. 

MÖTE MED
22.

Våren 2020 befinner vi oss i en mycket svår situation med utbrottet av 
coronaviruset. En pandemi som påverkar människors liv och hälsa. 
En pandemi med omfattande effekter för regioner och kommuner. 
Vi ställs inför stora utmaningar för att klara vård och omsorg. Vi måste 
hantera prioriteringar av samhällsviktig verksamhet. 

Utifrån ett svenskt perspektiv har staten tagit helt unika beslut: Förbud mot att 
hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, om deltagarna är 
fler än 500. Rekommendationen att alla med symptom på luftvägsinfektion, även 
lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. UD:s 
avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder.

DESSUTOM ÄR de ekonomiska konsekvenserna av pandemin omfattande. Det är stor 
påverkan för privatpersoner, företag, kommuner och regioner. Statliga insatser 
planeras och genomförs bland annat i form av kompensation till kommuner 

och regioner för extraordinära kostnader, 
extra resurser till berörda myndigheter, slopat 
karensavdrag samt stöd till företag som drabbas 
ekonomiskt. För kommuner och regioner blir 
det viktigt att kunna redovisa de extraordinära 
kostnaderna för att kunna ansöka om ersättningar. 

Kommuner och regioner får också lägre skatte
intäkter till följd av lägre sysselsättning. De ekono
miska förutsättningarna är svåra att förutse. I ett 
läge när omvärlden är extremt osäker är det mycket 
svårt att göra prognoser för de ekonomiska effekterna 
och konsekvenserna för verksamheterna. 

I DET här numret av tidningen Kommunal Ekonomi har vi tema kommunsektorns 
knappa ekonomiska resurser och det är således mer aktuellt än någonsin. Här kan 

du bland annat läsa om krishantering ur ett ekonomiskt 
perspektiv, möjligheterna med bemanningsekonomi 

och utvecklingen av ett verktyg för analys av god 
ekonomisk hushållning. Nu överlämnar jag till er 

att läsa tidningen. l

”Vi ställs inför 
stora utmaningar 
för att klara vård 
och omsorg.”
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”Så länge man 
åker i spår eller 
en backe är det väldigt 
liten risk att bli smittad.”

Anders Häggkvist (C) i Härjedalen  
vill helst stoppa all after ski på  
skidanläggningarna. 

KÄLLA: SVT NYHETER JÄMTLAND
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17 mars
beslöt Folkhälsomyndig-
heten att all undervisning 
från gymnasiet och uppåt 
ska bedrivas på distans.

n Coronautbrottet får stora 
ekonomiska konsekvenser för 
kommunsektorn, samhället 
i stort och hela den globala 
ekonomin. Vissa kommuner har 
redan nu inrättat olika typer av 
stödfunktioner för det lokala 
näringslivet, i avsikt att dämpa 
de ekonomiska effekterna av 
nedgången i ekonomin.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

REGERINGEN FÖRESLOG som en första åtgärd 
en miljard kronor som kommuner och 
regioner i efterhand ska kunna ansöka om 
för merkostnader i hälso och sjukvården 
som kan kopplas till coronaviruset. Och fler 
åtgärder följer med säkerhet. 

I sin blogg förklarar SKR:s chefsekonom 
Annika Wallenskog en del av de makroeko
nomiska effekterna som påverkar kommun
sektorn. Ingen har väl undgått de extremt 
volatila börserna, och det påverkar natur
ligtvis all kapitalplacering.

NÄR DET gäller konsekvenserna för kom
munsektorn kommer skatteintäkterna att 
påverkas av den snabbt ökande arbetslös
heten. Med anledning av det osäkra läget 
hör många kommuner och regioner av 

sig till SKR och efterfrågar uppdaterade 
skatteunder lagsprognoser. ”Kommuner och 
regioner måste räkna med att 2020 kommer 
att bli ett år med betydligt svagare skatte
intäkter än vad vi bedömde i februariprog
nosen”, skriver chefsekonomen. 

I BÖRJAN på mars presenterade Finans
departementet en prognos där BNPtillväxt 

i år antogs bli 0,5 procentenheter lägre 
globalt, respektive 0,3 procentenheter lägre 
i Sverige än tidigare bedömning. Mycket 
talar just nu dock för att det kan bli en större 
försvagning än så, skriver Annika Wallen
skog vidare. Det ekonomiska läget för
ändras snabbt, så bästa sättet att hålla sig à 
jour är att hålla sig informerad via officiella 
kanaler som exempelvis SKR:s hemsida.  l

TOMMA GATOR. Det går inte att informera för mycket om hur vi ska hantera coronautbrottet. 

10 personer
– fler får inte samlas på allmän plats i 
Danmark. Liknande begränsningar har 
införts i flera andra europeiska länder. 

Coronaviruset skapar 
ekonomisk osäkerhet

n VID STÖRRE händelser finns det risk att 
ryktes spridning uppstår. Att fråga sig Vad? 
När? Var? Hur? Vem? och Varför? fungerar 
som ett källkritiskt filter när du tar del av 
information. Kontrollera alltid uppgifter från 
flera källor.                                               Källa: MSB

Var källkritisk!

n ALLT FLER kommuner aktiverar 
sina krisledningsnämnder till följd av 
coronaviruset, detta för att kunna 
fatta de snabba beslut som krävs i 
en kris situation. Alla kommuner och 
regioner är enligt lag skyldiga att ha 
en kris lednings nämnd, men varje 
enskild kommun avgör vilka befogen-
heter den egna krisledningsnämnden 
ska ha.

Kommuner aktiverar 
krisledningsnämnder
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4Ekonomens agenda

På nytt
jobb

SOU

ATTRAHERA INTERNATIONELL  
KOMPETENS
n En särskild utredare ska bl a ta ställning till hur 
en ny grund för uppehållstillstånd ska utformas 
för att göra det lättare för högkvalificerade att 
arbeta i Sverige samt åtgärder för att motverka 
så kallade kompetensutvisningar och utnyttjande 
av arbetskraftsinvandrare. Justitiedepartementet. 
Dir 2020:8 
Slutredovisas senast: 1 november 2021.

EN TIOÅRIG GRUNDSKOLA
n En särskild utredare ska föreslå hur en tioårig 
grundskola kan införas genom att förskoleklassen 
görs om till årskurs ett. Syftet är att förbättra 
kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer 
undervisning utifrån grundskolans kursplaner och 
inom den regel- och kompetensmässiga struktur 
som grundskolan har. Utbildningsdepartementet. 
Dir. 2020:24 
Redovisas senast: 26 april 2021.

FLER BEHÖRIGA TILL GYMNASIESKOLAN 
n En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå 
hur elever som riskerar att inte bli behöriga till 
gymnasieskolans nationella program ska ges 
bättre förutsättningar. Utredaren ska även föreslå 
hur nyanlända elever i högstadiet och i gymnasie-
skolans introduktionsprogram ska få mer tid 
för undervisning. Utbildningsdepartementet. 
Dir. 2020:21  
Redovisas senast: 12 april 2021.

UTREDNING OM VÅRDMOMS 
n Särskilde utredaren Gustaf Fernlund ska under-
söka förutsättningarna för förändrad lagstiftning i 
fråga om mervärdesskatt vid inhyrd vårdpersonal 

och inhyrd personal för social omsorg. Finans-
departementet. Dir 2020:20   
Redovisas senast: 1 april 2021.

VALORDNING OCH AUTOMATISERAT 
BESLUTSFATTANDE
n Uppdraget är att åstadkomma en valordning 
som är lätt att förstå, lätt att tillämpa och som 
säkerställer representation från politiska minori-
teter. Uppdraget innefattar även ett effektivt och 
rättssäkert beslutsfattande i kommunsektorn, 
innefattande att ta ställning till hur automatiserat 
beslutsfattande kan införas. Finansdeparte-
mentet. Dir. 2020:10 
Redovisas: senast 24 mars 2021.

SKL
15 APRIL: Regeringen presenterar vårproposi-
tionen.
16 APRIL: SKR publicerar cirkulär och Ekonomi-
Nytt om vårpropositionen, inklusive preliminära 
uppgifter om PO-pålägg för 2021.
29 APRIL: SKR publicerar ny skatteunderlags-
prognos.
4 MAJ: SKR publicerar ny prognos för kostnads-
utjämningen och LSS.
11 MAJ: SKR publicerar Ekonomirapporten, 
maj 2020.
MAJ/JUNI: RIPS-kommittésammanträde. Årligt 
övervakningsmöte.

RIKSBANKEN 
28 APRIL: Nytt beslut om reporäntan. 

SCB     
7 APRIL: Räkenskapssammandrag för kommuner 
och regioner (med flera kommande under våren).
17 APRIL: Kommunalekonomisk utjämning och 
utjämning av LSS-kostnader.

26 MAJ: Kommunernas och regionernas finan-
siella tillgångar och skulder (1:a kvartalet 2019).
4 JUNI: Kvartalsutfall för kommuner och lands-
ting (1:a kvartalet 2020).

RAPPORTER FRÅN SKL:  
n Studie av brukarmedverkan.  
Publicerad 29 januari.
n Kommuners och regioners pensionsskuld 2019. 
Publicerad 3 mars.
n Digitalisering i välfärden. Ämne: Attityder och 
erfarenheter. Publicerad 6 mars. 
n Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019.  
Publicerad 5 mars.

Region Jönköping. 
Förutvarande ekonomi-
direktören Jane Ydman 
är sedan 1 mars ny 
region   direktör för Region 
Jön köpings län. Hon efter-
träder Agneta Jansmyr 
som haft posten i elva år. 
Hon har varit tillförordnad 
regiondirektör sedan i 
somras.

Ulricehamn. 
Med start den 1 april 
blir Ulrica Fagerson ny 
ekonomichef i Ulrice-
hamns kommun. Tidigare 
har hon arbetat i Borås 
stad som controller på 
kommun ledningskansliet 
och som chef på ekonomi-
funktionen inom vård- och 
äldre förvaltningen. 

Region Värmland. 
Pia Vinborg har utsetts 
till ny ekonomidirektör i 
Region Värmland. Hon till-
träder 1 juni och kommer 
närmast från Thermofisher 
Scientific i Uppsala. Hon 
har lång erfarenhet från 
näringslivet, bland annat 
som ekonomidirektör och 
business controller inom 
läkemedelsbranschen och 
medicin teknik sektorn.

Nyckeltal för Sverige 
•  Arbetslöshet (säsongsrensat och utjämnat): 

7,2 % februari 2020.
•  Inflationstakt: 1,0 % (februari 2020 jämfört 

med samma period 2019).
•  Konsumentprisindex: KPI 334,47   

februari 2020 (Index 1980=100).
•  Utlåning till hushåll, tillväxttakt: 5,1 % 

januari 2020.
•  BNP, volymförändring: 0,2 % (kvartal 4, 2019 

jämfört föregående period).
•  Folkmängd: 10 333 857 (november 2019).

KÄLLA: SCB

Luleå. 
Lena Lundberg blir 
ny ekonomichef i 
Luleå kommun med 
start den 14 april. 
Hon har tidigare 
jobbat i kommun 
som ekonom och 
controller mot 
de kommunala 
bolagen. Åren 
2009–2016 var hon 
redovisningschef på 
Region Norrbotten 
och nu senast eko-
nomichef i Bodens 
kommun.
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n Branschorganisationen 
Svenskt Vatten vill kunna ta 
ut taxor för att fondera medel 
till VA-investeringar. Mot det 
reagerar flera sak kunniga starkt. 
De anser att förslaget är ett 
allvarligt avsteg från självkost-
nadsprincipen.

I en debattartikel publicerad på Dagens 
Samhälles hemsida den 13 februari 
hävdar en rad kommunalpolitiker och 

tjänstemän, representerande branschorga
nisationen Svenskt Vatten, att idag ”… har 
vi ett regelverk som innebär att nödvändiga 
investeringar i skolor och vård ställs mot 
investeringar i rent dricksvatten”.

Vilket regelverk man syftar på är emeller
tid oklart. Av kommunallagen följer att 
kommuner varje år ska upprätta en budget i 
balans där skattesatsen och anslagen anges 
och där det framgår hur verksamheten ska 
finansieras. 

Hur budgetprocessen går till och huru
vida man i denna process väljer att särskilja 
skattefinansierad respektive avgiftsfinan
sierad verksamhet eller ej, är en kommunal 
självstyrelsefråga. Det är följaktligen inte 
regelverket som innebär att investeringar 
i skola och vård ställs mot investeringar i 
VAinfrastruktur. 

UNDER RUBRIKEN Ge oss redskapen att lyckas, 
politiker vänder sig författarna vidare mot 
att vattentjänstlagen hindrar VAhuvud
mannen från att ta ut taxor som kan 
fonderas över tid för att säkra resurser till 
investeringar. Generations och självkost
nadsprinciperna är centrala principer som 
avser att säkerställa att var generation bär 
sina kostnader och att abonnenterna skyddas 
mot monopolprissättning och förtäckt 
beskattning. Att fondera medel innebär att 
VAhuvudmannen lånar räntefritt av sina 
abonnenter och skjuter över räntekostna
derna på dem. 

Med tanke på VAtillgångarnas långa 
nyttjandeperioder innebär en sådan finan
siering också att den generation abonnenter 
som genom överuttag tvingas finansiera 
investeringarna, i praktiken får bära kost
naderna även för framtida generationer.

Ur VAhuvudmannens perspektiv kan en 
sådan upplåning uppfattas som tilltalande, 
men ur abonnenternas perspektiv så inne
bär det att kostnaderna ökar. En grund
lagsskyddad kommunal huvudman med 

egen beskattningsrätt 
samt lagstadgad rätt att 
ta ut avgifter för att täcka 
nödvändiga kostnader, 
får alltid bättre lånevill
kor än enskilda VAabon
nenter. 

Ur ett abonnent   pers
pektiv blir det därför 
alltid billigare om den 
kommunala huvudman
nen lånar upp medel för 
att genomföra investeringar och sedan tar 
ut avgifter för att täcka sina nödvändiga 
kostnader. Med en sådan finansiering 
säkerställer man också att varje generation 
får bära sina kostnader.

I regleringen av naturliga monopol är 
det normala att man tillämpar självkost
nadsprincipen, det vill säga ger utrymme för 
täckning av kostnader för drift, underhåll 
samt för kapitalkostnader, alltså avskriv
ning och räntor. Om man i regleringen ger 
utrymme för att ta ut ersättning i förskott 
och därmed skapa möjligheter till fondering, 
lämnar man självkostnadsprincipen och 
bryter mot generationsprincipen och låter 
dagens brukargeneration betala för sådant 
som bör bäras av kommande generationer. 

DET FINNS avskräckande exempel avseende 
andra delar av teknisk infrastruktur, där 
man i regleringen har lämnat självkost
nadsprincipen. Ett sådant exempel är 
regleringen av eldistribution. Där tillämpas 
vid kapitalkostnadsberäkning numera en 

historielös kapacitetsbevarande princip 
med syfte att skapa utrymme för finansie
ring av kommande investeringar. Detta har 
medfört att avskrivningarna blivit betydligt 
högre än nödvändigt, med kraftigt ökade 
elnätspriser som följd. 

Vid tillämpning av självkostnadsprincipen 
krävs det kapital utifrån för att klara finan
sieringen av ökad kapacitet eller kvalitet. 
Det är inte rimligt att finansiera sådana 
investeringar genom att kräva förskott 
från kunderna, särskilt inte då investe
ringarna avser tillgångar med mycket lång 
nyttjande period. 

Det är därför bra att huvudmannaskapet 
för VA ligger hos kommunerna, vars verk
samhet är grundlagsskyddad, vilket torde 
borga för god kreditvärdighet.  l

ANNA DAHLMAN PETRI, expert vid avdelning för vatten- 
och avloppsteknik WSP Samhällsbyggnad.

TORBJÖRN TAGESSON, professor vid Linköpings univer-
sitet och kanslichef vid Rådet för kommunal redovisning.

STEFAN YARD, professor emeritus vid Ekonomi  hög-
skolan, Lunds universitet.

Debatt

Anna Dahlman Petri. Torbjörn Tagesson. Stefan Yard.

Strid om finansiering  
av VAinvesteringar

INVESTERINGSBEHOV. Kommunerna behöver investera stort i VA. Höj taxorna, anser Svenskt Vatten. 
Låna och tillämpa självkostnadsprincipen, kontrar artikelförfattarna.
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Revision

n De grundläggande förutsätt-
ningarna för revisionsbolagens 
medverkan i den kommunala 
revisionen är inte uppfyllda. Det 
är slutsatsen av Revisorsinspek-
tionens första tematillsyn av de 
revisionsbolag som anlitas av 
kommunala revisorer. 

TEXTER: THOMAS PETTERSSON  

En allvarlig brist är frånvaron av 
ramverk och standard för revi
sionsbolagens uppdrag som 
sakkunniga.  

– För beställarna är det ett pro
blem att det inte finns ett ramverk för redo
visningsrevision. De vet inte vad de köper 
för produkt och vad de kan förvänta sig av 
granskningen. Liksom även för revisions
bolagen: Vad är det de faktiskt ska göra? 
säger projektledaren Tobias Fredriksson.

Det är svårt också för externa läsare av 
revisionsrapporter när det inte finns ett 
ramverk att utgå från. 

– Även för oss som tillsynsmyndighet 
är detta ett problem. Vi måste ha något att 
jämföra med, något att bocka av åtgärder 
mot när vi utövar tillsyn.  

DET FINNS också brister när det gäller revi
sionsbolagens möjlighet att göra sitt jobb 
enligt god revisionssed.  

– Auktoriserade revisorer måste ha en 
viss självständighet i sitt arbete. Där ser vi 
att det finns en motsättning – det är ju de 
förtroendevalda som ytterst avgör vad som 
ska granskas, säger han och exemplifierar:

– Det finns situationer när de auktoriserade 
anser att vissa granskningar behöver göras 
under året för att kunna lämna ett ställnings
tagande, men de förtroendevalda revisorerna 
säger nej på grund av brist på resurser eller 
för att man gör andra prioriteringar. 

Revisorsinspektion konstaterar även 
att tillsynen av revisionsbolagen behöver 
stärkas. 

– Om det kommer anmälningar som rör 
revisionsbolagen, eller om vi på andra sätt 
uppmärksammas på att det finns problem, 
kommer vi att utreda frågan. 

NU FALLER inte all granskning som revisions
bolag utför under Revisionsinspektionens 

tillsyn. Granskningar som bolagen utför åt 
kommunernas egna revisionskontor räknas 
som konsultuppdrag, då dessa rapporter 
inte utgör bedömningsunderlag för andra 
än uppdragsgivaren/revisionskontoret.

– Vi anser att även denna typ av gransk
ningsuppdrag bör stå under tillsyn. Men då 
krävs det lagändringar eller att man genom 
avtal ser till att revisionsbolagens rapporter 
når fullmäktige. l

n Revisorsinspektionens huvud-
invändning, att det saknas ett 
ramverk för kommunal redovis-
ningsrevision, håller revisor Per 
 Åke Brunström på EY med om: 
– AVSAKNADEN KAN leda till felaktiga 
förväntningar från båda håll. Det vore bra 
för beställarna, yrkesrevisorerna och inte 
minst för kommuner och medborgare om 
det fanns standarder som säkerställde en 
viss nivå på redovisningsrevisionen.

Revisionsbolagens (o)självständighet är 
en svårare fråga att besvara.

– Fullständig självständighet för yrkes

revisorn kan det inte bli, enligt kommunal
lagen. Där förväntas förtroendevalda 
revisorer och yrkesrevisorer samarbeta. 
I samarbetet är den ena parten, den för
troendevalde, formellt överställd den andre. 

Yrkesrevisorns självständighet begränsas 
främst av de förtroendevalda revisorernas 
möjlighet att genom avtal, projektplaner 
och resurs tilldelning påverka den sak
kunniges förutsättningar. 

Att tillsynen behöver stärkas invänder 
han inte mot:

– Men, det måste finnas något att göra 
tillsyn emot. I dag kan man bara kontroll
eras mot de förtroendevalda revisorernas 
beställningar i form av projektplaner, avtal, 

upphandlingar och 
annat. För att säker
ställa efterlevnaden 
av ett framtida ram
verk och revisions
standard måste det 
finnas en kontroll av 
något slag.

Totalt sett lär nog 
revisionen bli dyrare 
framöver, inser han:

– Dyrare innebär högre kostnad, men 
med det följer också bättre revision. I för
längningen innebär det bättre ekonomisk 
redovisning och bättre information till 
kommunala beslutsfattare. l

”Yrkesrevisorn kan inte vara fullt självständig”

Saknas: 
ramverk
och själv
ständighet
i revisionen 

PerÅke Brunström.
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Revision

”Auktoriserade revisorer 
måste ha en viss självstän-
dighet i sitt arbete. Där ser 

vi att det finns en motsättning – det 
är ju de förtroendevalda som ytterst 
avgör vad som ska granskas.”

n Ordförande Anneli Lagebro i 
branschorganisationen SKYREV 
(Sveriges kommunala yrkesrevisorer) 
pekar på en principfråga i Revisors-
inspektionens tematillsyn:
– REVISORSINSPEKTIONEN 

BORTSER från att den kom
munala revisionen har sin 
utgångspunkt i kommunal
lagen och inte i revisorslagen 
– därför landar de snett i flera 
frågor. De ser inte hela bilden 
där yrkesrevisorer i kom
muner och regioner har ett 
bredare uppdrag än redovis
ningsrevision. Den kommunala 
revisionen omfattar även verksamhetsrevision som 
är en minst lika viktig del. 

Och det förhållandet får konsekvenser: 
– För att klara ett uppdrag som huvudansvarig 

inför förtroendevalda revisorer i kommuner och 
regio ner behövs en bredare kompetens än bara 
inom redovisningsområdet. Revisorsinspektio
nens krav på att den huvudansvarige måste vara 
en aukto riserad revisor skulle leda till en smalare 
profil än vad uppdraget kräver, säger hon och 
fortsätter: 

– Från SKYREV:s sida är det viktigt att se till att 
hela uppdraget kan utföras med en tillräckligt 
bred kompetens. En kompetens som certifierade 
yrkesrevisorer har. 

Att det behövs ett ramverk för redovisnings
revision har SKYREV redan konstaterat:

– Tillsammans med FAR och SKR arbetar vi, 
 sedan ett och ett halvt år tillbaka, med att ta fram 
ett ramverk och en tydligare standard för kom
munal redovisningsrevision. Det är lite trist att 
Revisors inspektionen inte velat avvakta detta 
arbete, och mer eller mindre i förbigående nämner 
att de känner till detta. l

”Ett ramverk är
under utarbetande”

n I Vaxholms kommun är  
Anders Haglund förtroende-
vald revisor efter många år som 
yrkesrevisor. Avsaknaden av ett 
ramverk är ett bekymmer sedan 
länge:

– AUKTORISERADE REVISORER måste ges vettiga 
förutsättningar att göra sitt jobb. Det har 
varit väldigt varierande nivå på den gransk
ning som utförts. Ett exempel: prislappen 
för en granskning av en årsredovisning har 
kunnat variera från 40 000 till flera hundra 
tusen kronor. 

Revisionens oberoende är det andra stora 
bekymret:

– Jag anser att yrkesrevisorer borde an
svara för den finansiella revisionen, inte de 
förtroendevalda. Revisionsansvaret behöver 
tydliggöras. Det system vi har idag är inte 
ägnat åt att inge medborgarna förtroende. 
Då spelar det ingen roll att de som har olika 
roller inom systemet, inte minst förtroende
valda revisorer, tycker att det fungerar bra.

Ibland möter han argumentet att verk
samhetsrevisionen och den finansiella 
revisionen hänger ihop. 

– Det har jag svårt att förstå, det är ett 
omodernt synsätt. Idag är det ju olika revi
sorer som granskar verksamhet respektive 

redovisning.
Förslaget om en 

stärkt tillsyn har han 
inget emot: 

– Allt som stärker 
revisionens trovär
dighet och kvalitet är 
bra. Och vid tillsynen 
behövs ett ramverk att 
granska mot. 

Revisorsinspektionens åtgärdslista lär 
dock höja revisionens kostnader. 

– Skärper man kraven blir revisionen 
dyrare för vissa kommuner. Och det behöver 
den nog vara. Problemet är snarare att revi
sionen är för billig på många håll idag. l

”Yrkesrevisorer borde ansvara för den finansiella revisionen”

OSTANDARDISERAD. 
Revisors inspektion 
saknar ramverk och 
självständighet för de 
yrkesrevisorer som 
jobbar mot kommun-
sektorn. Ett ramverk 
är dock på gång sedan 
länge, medan själv-
ständigheten regleras i 
kommunallagen. 

Anders Haglund.

Anneli Lagebro.

BI
LD

: I
ST

O
C

K



12 KOMMUNAL EKONOMI  #2  2020

Fokusera på den 
hårda kärnan

n Tuffare tider väntar och höja skatten är ingen utväg. 
Tur då att det finns effektiviseringspotential att hämta 
hem och strukturförändringar att genomföra. 

Under 2014–2018 ökade antalet 
egenanställda inom kommun
sektorn med 100 000 personer, 
konstaterar chefsekonom 
Annika Wallenskog:

– Ett relativt enkelt sätt att effektivisera 
är att inte återbesätta tjänster när personal 
slutar eller går i pension. Kan vi jobba effek
tivare, kan vi klara oss utan att återbesätta 
tjänster? 

DEN PERSONAL som jobbar kvar bör ägna sig 
mer år att möta brukare och kunder under 
arbetstid. Socialsekreterare möter klienter 
under 13 procent av arbetstiden, och inte ens 
en brukarintensiv yrkesgrupp som hem
tjänsten når upp till mer än 50 procent. 

– Vi behöver minska på administrationen 
för att få mer tid med kunderna. Och även 
fundera på vad vi hittar på för aktiviteter 
som inte rör kärnverksamheten.  

Vad skiljer effektiva kommuner från ineffek
tiva? 

– Det har mycket med inställningen att 
göra. I stora kommuner växer adminis
trationen och mycket tid går till intern 
kommunikation. I andra kommuner har 
tuffare ekonomi redan pressat fram effek
tiviseringar.

Svenskt Näringsliv konstaterar i sina studier 
att små kommuner var överraskande effektiva. 
Känns det igen? 

– Jo, absolut. Där är man väldigt nära 
invånarna, och måste fokusera på kärnverk
samhet och invånare. Om små kommuner 
samverkar kan det bli väldigt effektivt, 
exempelvis gå ihop om vissa tjänster som är 
svåra att besätta.

Samverkan ja, hur ser du på 
det?  

– Det är bra med samverkan, 
men det gamla sättet att samverka genom 
exempelvis politiska nämnder har inte 
alltid varit effektivt. Samverkan som bygger 
på avtal är ofta effektivt och då blir det ock
så samma tillsyn som i övriga kommunen. 

Vad kan kommunsektorn lära av närings
livet? 

– När personer byter offentligt mot privat 
trivs de ofta särskilt bra med de korta be
slutsvägarna. Så, delegera ner ansvaret till 
lägsta möjliga nivå – då får vi nöjda medar
betare som kan påverka sin arbetssituation.  

Kommunutredningen, vad såg du för effekti
vitetshöjare där? 

– Att det ska finnas en princip för när 
riktade statsbidrag ska användas. Delegera 
ansvaret neråt – den goda principen gäller 
även här. Annars fokuserade utredningen 
för mycket på sammanslagningar. Ska en 
kommun vara riktigt effektiv, ska den nog 
inte vara för stor.  l

n För SKR är nödvändigheten av bättre kommunal 
effek tivitet ett ofta återkommande tema. En viktig 
orsak: relativt god ekonomi har fått många organisa-
tioner att svälla. Dags att se över verktygslådan, med 
andra ord.   
                                                TEXTER: THOMAS PETTERSSON   ILLUSTRATION: LASSE WIDLUND

Tema:Tema: Knappa resurser 

”Vi behöver minska på admi-
nistrationen för att få mer tid 
med kunderna.”       Annika Wallenskog

Ineffektivitet hotar samhällsekonomin
n För det svenska näringslivet är 
en effektiv kommunsektor viktig. 
Den demografiska utvecklingen 
med fler äldre och yngre som 
efterfrågar välfärdstjänster kan 
leda till obalans i samhällseko-
nomin.
– BRISTANDE KOMMUNAL effektivitet kan 
pressa skatterna uppåt. Samtidigt kan vi få 
en brist på arbetskraft som sprider sig till 
näringslivet, säger Anders Morin på Svenskt 
Näringsliv. 

Förra året presenterades rapporten Ökad 
effektivitet – ett måste och en möjlighet för 
kommunsektorn. I rapporten konstateras 
stora skillnader mellan bästa och sämsta 
kommunen och en effektiviseringspotential 
på 30–40 miljarder kronor.*

Var hittar vi de lägst hängande frukterna? 
– Dra ner på tillfälliga projekt, förbättra 

inköpsfunktionen, särskilt vad gäller avtals
trohet. Dra ner på verksamheter utanför 
kärnverksamheten och minska ner på 



 KOMMUNAL EKONOMI  2  2020 13

svällan de administration och kommunika
tion, summerar han snabbt. 

Vad skiljer en effektiv från en ineffektiv 
kommun? 

– I en effektiv kommun finns det en väl 
fungerande ledning, styrning och uppfölj
ning. Förmågan att delegera, sätta mål och 
följa upp. Man har befogenhet och ansvar 
långt ut i organisationen, det gör arbetet 
meningsfullt. 

– Sedan såg vi att låg skattesats och kon
kurrensutsättning samvarierar med effek
tivitet … man är försiktig med pengarna, 
helt enkelt. 

Vad utmärker en ineffektiv kommun, då?  
– Där finns det ofta en otydlighet i 

ansvarsfördelningen mellan politiker 
och tjänstemän. Dessutom lägger man 
ett ”målregn” över verksamheterna. Ofta 
i kombination med att man försummar 
personalpolitiken.

Nyligen presenterades Kommunutredningen, 
vad var positivt där? 

– Att införa frikommuner, att man kan 
få undantag från vissa lagbestämmelser. 
Och förslaget att utveckla kvalitetsmått och 

redo visa det man gör mot kunderna. Där
emot avvisar vi att efterskänka skulder för 
att stimu lera kommunsammanslagningar  
– det blir orättvist och sänder konstiga 
signaler. 

Fanns det något i er rapport som överraskade 
dig?

– Att små kommuner ofta klarar sig 
bra vad gäller effektivitetsjämförelser. 
Uppenbara stordriftsfördelar finns i vissa 
verksamheter, men inte alltid.  l

* I ESO-rapporten Mer än tur i struktur 
(2016) kom man fram till liknande 
resultat gällande kommunsektorns 
besparings potential.

Ineffektivitet hotar samhällsekonomin

”I en effektiv 
kommun finns 
det en väl 
funge rande led-
ning, styrning 
och uppföljning.”

Anders Morin

Poängsätt effektiviserings potentialen i 
följande åtgärder. Sätt betyg med 1–5 
och ge en kommentar!
• Kommunsammanslagningar – med eller 
utan efterskänkande av låneskulder.

Anders betyg: 2. ”Kommunsammanslag-
ningar kan vara bra, men efterskänkande av 
skulder är otänkbart.” 

Annikas betyg: 1. ”Sammanslagningar 
kommer att ta lång tid och skapar massor av 
administration.” 

• Utökad kommunal samverkan inom 
olika områden. 

Anders betyg: 4. ”Bra för exempelvis upp-
handling och digitalisering. Negativt: om det 
blir affärsverksamhet mellan kommuner.”     
Annikas betyg: 4. ”Istället för att ha egna 

funktioner eller specialister kan man dela 
tjänster med andra.”  

• Organisationsförändringar – enbart en 
beslutande nämnd eller färre beslutande 
politiker.  

Anders betyg: 4. ”Bra åtgärd om det 
genomförs klokt. Risk: förändringen slukar 
resurser och ger lite resultat.”  

Annikas betyg: 3. ”Ju färre nämnder, desto 
effektivare organisation. Däremot inte särskilt 
effektivt att organisera om verksamheten.” 

• Politisk beslutade minskningar på  
cent ral administration. 

Anders betyg: 5. ”Det är mycket väsentligt 
att ta tag i den svällande administrationen.”  

Annikas betyg: 3. ”Där finns det absolut 
vins ter att hämta, vissa organisationer har 
svällt mycket.” 

• Proaktiv bemanning och professionell 
schemaläggning för personal.  

Anders betyg: 4. ”Långsiktig planering där 
personalresurser samordnas och matchar 
behoven är viktigt.”  

Annikas betyg: 4. ”Personalen finns inte när 
den behövs som mest, vilket skapar irritation.”  

• Digitalisering av verksamhet, 
administra tion och beslutsfattande.

Anders betyg: 5. ”Kan förbättra kvalitet och 
kostnader. Anpassning till användarnas behov 
är centralt.” 

Annikas betyg: 4. ”Om systemen samverkar 
och medborgarna kan utföra fler tjänster finns 
stor potential. Digitalisering ska inte skapa mer 
jobb, inga fler system.” 

• Beslut om tillfälligt stopp för höjande av 
kommunalskatten. 

Anders betyg: 4. ”Höjd skatt över viss 
nivå skulle i sådant fall medföra minskning 
av statsbidragen. På kort sikt: kan starta upp 
effektiviseringar.”  

Annikas betyg: 2. ”Jag tror inte på ett stopp, 
att höja skatten är sista åtgärden. Å andra 
sidan: det tvingar fram effektiviseringar.” 

Effektivisera mera!



n – Utredningen genomsyras av 
att lösningen på allt är att slå 
ihop kommuner. Och att sockra 
anbuden. Det har jag vänt mig 
emot. Jag tycker man kunde 
haft andra idéer.

DET SÄGER Peter Lindroth, ledamot i Karls
borgs kommunstyrelse och ordförande i 
SmåKom som representerar mindre kom
muner. Han har suttit i en av utredningens 
referensgrupper.

Hans egen kommun samarbetar mycket 
med andra kommuner, främst Hjo och 
Tibro.

– Visst, det kunde man baxa ihop. Det är 
inga avstånd. Men vi ser inte behovet.

Däremot vet han inte hur det skulle gå 
att slå ihop tre norrländska kommuner, 
som kanske får en yta lika stor som hela 
Danmark.

– Det är svårt att få robusthet i en liten 
kommun. Men det blir inte bättre av att gå 
ihop med en likadan granne.

PETER LINDROTH anser att utredningen för 
mycket riktat in sig på kommun och stat 
som myndigheter.

– I direktiven framgick att man inte skulle 
ha ett von obenperspektiv. Nu tycker jag det 
är så. Det jag saknar är medborgarperspek
tivet. Söker man på de 760 sidorna får man 
bara en träff på det ordet, och då är det en 
kommun som lyft fram det i en fallstudie.

En fråga SmåKom drivit är att skriva ned 
studieskulder i avlägsna kommuner, vilket 

kom med i utredningen. Organisationen 
välkomnar också förslaget att minska rikta
de statsbidrag.

– Våra kommuner har svårt att komma 
åt dem. Det krävs mycket ansträngning och 
redovisning för lite pengar.

HAN ÄR positiv till förslaget om en ny Kom
mundelegation, om än lite avvaktande.

– Karlsborg hade 
mycket nytta av 
den delegation som 
fanns vid millen
nieskiftet. Men nu 
får vi se. Den här 
delegationen verkar 
mest vara till för att 
övertyga kommuner 
om att gå ihop. l Peter Lindroth.

Kommunutredning utan riktigt bett
Tema:Tema: Knappa resurser

”Färre riktade statsbidrag är bra för oss”

n Efter tre års arbete blev Kommunutred-
ningen något av en anti klimax. Det är få 
skarpa förslag på de 760 sidorna. Mest 
handlar det om fortsatta utredningar.
TEXTER: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Inte blir utredningens resultat mer upphets
ande av att det mest spektakulära förslaget 
är chanslöst i nuvarande riksdag. Utred

ningen vill främja kommuners samgåenden 
med att staten tar över långfristiga skulder 
samt pensionsförpliktelser som tjänats in 
före 1998 (de som enligt lag ska redovisas i 
ansvarsförbindelsen). Men de borgerliga och 
Sverigedemokraterna säger nej. Orättvist 
mot dem som skött sig, anser kritikerna.

FÖRSLAGET ÄR dock mindre kostsamt, än 
man först kan tro. Effekten blir stor i balans
räkningarna – men inte omvälvande för 
resultat och kassaflöde.

I extremfallet, där samtliga kommuner 
går samman med någon annan, skulle staten 
överta runt 500 miljarder kronor i skulder 
och pensioner. I resultaträkningen gör det 
3,2 miljarder räknat på genomsnittlig stats
låneränta 2010–2019. Till det kommer ut
betalda pensioner på 10 miljarder årligen.

DEN PARLAMENTARISKA utredningens ord
förande, riksdagsledamot Niklas Karlsson (S), 
anser det värt att lägga fram förslaget och vill 
utreda dess juridiska förutsättningar.

– Det är ett elegant sätt att hjälpa kommu

nerna. Vi vill få upp det på bordet, sade han 
vid presentationen.

Annat som föreslås till nya utredningar 
är en översyn av utjämningssystemet, där 

ett frivilligt skattetak kan ingå, liksom 
minskade studieskulder för dem som tar 
jobb i avlägsna kommuner med rekryterings
problem. l

STUDIESTÖD. Nedskrivna studieskulder för den som tar jobb i avlägsna kommuner med rekryterings-
problem är ett av förslagen i utredningen.
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n Utredningen borde ha  
studerat hur kommuners  
samverkan kan utvecklas.  
Det anser Anders Folkesson, 
representant för SKR i utred-
ningens referensgrupp.

ATT UTREDNINGEN i ett tidigt skede ledde 
fram till en lag om avtalssamverkan har 
redan fått stora effekter.

– Det ser vi väldigt positivt på.
Det kan ses som fortsättningen på en 

långvarig utveckling.
– Vi hade önskat oss mer resonemang 

om för och nackdelar med samverkan, inte 
bara att utredningen lusläst alla forsknings
rapporter i Europa. Det hade varit bättre 

att studera svensk empiri, säger Anders 
Folkesson, ekonom på SKR:s avdelning för 
ekonomi och styrning.

I ETT särskilt yttrande i utredningen fram
håller han att den demografiska utveck
lingen, urbaniseringen och problemen med 
kompetensförsörjning inte ändras oavsett 
hur många eller få kommuner det finns.

En utgångspunkt för SKR är att kommu
ner är politiska styrda organisationer och 
behöver politisk kapacitet, vilket gynnas av 
att kommunen är enkärnig. Men idag skulle 
sammanläggningar nästan undantagslöst 
leda till flerkärniga kommuner.

– SLÅR man ihop två kommuner med 5 000 
invånare, får man några fler specialister 
i kommunhuset. Men det blir inte lättare 

med den politiska kapaciteten. Det hade vi 
gärna sett mer resonemang omkring.

SKR UTESLUTER inte att det finns kommuner 
som vill gå ihop.

– Men det måste ske underifrån. Det 
cemen terar konflikten mellan stad och 
land, om staten går fram med detta.

SKR ville att utredningen skulle ta bort 
hinder för samman
läggningar, som att 
samgående kommu
ner förlorar pengar 
i utjämningssyste
met.

– Men där säger 
utredningen bara att 
det ska utredas på 
nytt. l

Kommunutredning utan riktigt bett
Tema:Tema: Knappa resurser
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Utredningens  
tyngsta förslag
• Färre riktade statsbidrag. De som blir 
kvar klustras till verksamhetsområden 
och/eller blir generella bidrag efter två år.

• Staten tar över skulder och pensionsför-
pliktelser när kommuner går samman.

• Statliga bidrag för att främja samverkan 
och sammanläggningar.

• Försöksverksamhet där frikommuner 
ges undantag från lag, förordningar och 
föreskrifter.

• En kommundelegation inrättas i reger-
ingskansliet.

”Samverkan borde ha utvecklats”

n Utredningens styrka ligger i 
beskrivningarna av kommun-
sektorns nuvarande problem 
och framtida utmaningar. 
Det anser statsvetaren Gissur 
Erlingsson, som däremot är 
skeptisk till flera förslag.

– PRECIS som hela kommunsektorn applå
derar jag initiativet att minska riktade 
statsbidrag till förmån för generella. Sedan 
är jag rätt så upplyft av förslagen om försök 
med frikommuner och att skriva ned studie
lån för studenter som efter examen tar 
jobb i de mest utsatta kommunerna, säger 
Gissur Erlings son, biträdande professor på 
Centrum för kommunstrategiska studier, 
Linköpings universitet.

DÄREMOT ÄR han skeptisk till sammanlägg
ningar som generell lösning.

– Och om möjligt än mer skeptisk till att 
locka med skuldavskrivning.

I tätt befolkade regioner med väl utbyggd 
infrastruktur kan samgåenden på sikt vara 
en bra strategi. Däremot tror han inte på 
effektivitetsvinster i kommuner med stora 
arealer och få invånare. Där riskerar sam
gåenden att bygga in flerkärnighet, styr
problem, nya spänningar mellan centrum 
och periferi samt försvaga demokratin.

Att staten som morot skulle ta över skulder 
är en innovativ idé i ett internationellt per
spektiv. Men sparsamma kommuner kan 
tycka att slösaktiga belönas.

– Och kommuner som väljer att köra på 
i egen regi blir kvar med sina skulder. De 
kan uppfatta att de bestraffas för denna 
självständighetsyttring.

HAN ÄR inte lika benägen som utredningen 
att avfärda asymmetriskt ansvar, där kom
muner har olika stora uppdrag. Ett argu
ment emot är att det skapar A och Blag.

– Men om alternativet är att ge upp sin 
identitet och sitt självstyre genom att gå upp 
i en större grannkommun, kanske det är att 
föredra att tillhöra ”Bkommunerna” med 
något färre och mer hanterliga uppgifter? l

”Största styrkan i analysen”

Gissur Erlingsson.

Anders Folkesson.
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n Rapporter, enkäter, statistik, protokoll, scheman, 
 underlag, styrdokument – hit och dit. Administrativa 
uppgifter äter sig in i organisationer. Hur håller 
vi arbetet på lagom nivå?
TEXTER: LARS GUNNAR WOLMESJÖ 

Administrationens 
vara – eller inte vara

n Vad som generellt utmär-
ker administration är att den 
blivit dyrare, konstaterar 
Patrik Hall, professor i stats-
vetenskap vid Malmö univer-
sitet. 

HAN FORSKAR på 
offent lig förvalt
ning och har bland 
annat skrivit boken 
”Managementbyrå
krati”.

– Enklare ad
ministration har 
minskat, dyrare 
har ökat. Det kan 
man se personal
mässigt. Sekreterare och assistenter har 
minskat, dyrare grupper som handläg
gare och kommunikatörer har ökat. Det 
gäller inte bara kommuner, det ser man 
överallt.

Ökad administration har dels yttre 
orsaker.

– Staten har delegerat många uppgifter 
till kommunsektorn. Med det följer krav 
på kontroll och dokumentation. Skolan 
är ett känt fall.

Det finns också inre orsaker – som 
att upphandling, privatiseringar och 
valfrihetsreformer måste samordnas 
och kontrolleras. Patrik Hall pekar 

också på att politiker i framför allt större 
kommuner gärna ökar det kommunala 
åtagandet.

– En växande grupp samordnare och 
strateger arbetar med sådant som folk
hälsa, EU, mänskliga rättigheter. Stora 
organisationer tenderar att lägga under 
sig nya frågor.

På frågan om vilken typ av 
administra törer som kan bli färre pekar 
Patrik Hall på kommunikatörerna.

– Det är rätt märkligt att kommuner 
ska bedriva så mycket påverkansarbete.

Han vill istället se fler av den enklare 
personal det sparats in på. När läkare tar 
över kontorsarbete som läkarsekreterare 
var utbildade för, blir administrationen 
på samma gång överkvalificerad och 
”amatöriserad”.

– Att läkare och lärare ägnar sig åt 
administration är dumt. De ska ägna sig 
åt kärnverksamheten. Då behövs fler 
sekreterare.

Utvecklingen har styrts av politiker 
som sparat på enklare personal och 
iställe  t satsat på kvalificerade grupper 
högre upp i organisationen.

– Det är en statusgrej att omge sig med 
dem.

Patrik Hall är skeptisk till digitalise
ring som universalmedel mot ökande 
administration.

– Den enorma besparingspotentialen 
kan jag inte riktigt se. Det har man talat 
om sedan 60talet. l

n Akavia, en sammanslagning av 
Civil ekonomerna och Jusek, har 
130 000 medlemmar. Många 
arbetar i kommunsektorns för-
valtningar.

– Att se administration som 
något onödigt är en villfarelse, 
säger Lena Emanuelsson, förbun-
dets förhandlingschef.
ADMINISTRATION HANDLAR om att styra och 
följa upp verksamheter, att se till att pengar 
används effektivt.

Administration handlar om att skapa och bearbeta information för att 
kunna styra en organisation. Uppgiften börjar lätt leva sitt eget liv och ta 
resurser från det egentliga arbetet – som lett till Lärarförbundets upprop 
mot ”dokumentationsmonstret i skolan”.

Finns det onyttig administration och onödiga administratörer? Eller 
tvärtom? Har vi tagit bort för många stödfunktioner och vältrat över jobb på rektorer, 
sjuksköterskor och annan personal?

”Dyrare administration har ökat”

Patrik Hall.

”Administration är  inget onödigt!” 

SYSSELSATT. Vad som är skillnaden 
mellan nyttig och onyttig administration 
– det är frågan.
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– Då måste man ha tillräck
liga administrativa resurser.

Och chefer måste ha tid att vara chef, 
poängterar hon.

– Ha tid att leda, styra, följa upp. Det 
hjälpe  r inte att ta fram övergripande planer 
om chefer inte har tid att följa upp.

Det handlar också om att hinna följa 
medarbetare och deras arbetssituation.

– Vi vill inte ha sjukskriven personal.
Ser ni några generella orsaker som driver 

fram ökad administration?
– Det finns olika styrmodeller, som New 

Public Management, med mål på ganska 
detaljerad nivå. Det ska följas upp, och då 

ökar det administrativa arbetet. 
Och det finns stora krav på att mycket 

ska dokumenteras, krav som kommer från 
regering, lagstiftning och myndigheter. Då 
måste det finnas personer som hjälper till 
med det.

Kan man säga att viss administration är 
onyttig?

– Vi upplever inte att kommuner och 
regioner lägger resurser på sådant som är 
onyttigt.

Men det måste hela tiden ses över.
– Det är lätt att bara lägga till uppgifter. 

Det är inte så vanligt att ta bort.
Hur påverkar digitaliseringen det administra

tiva arbetet?
– Det borde vara så att digitalisering 

effektiviserar, men det 
är inte självklart. Det 
är mycket jobb med att 
bygga upp digitala sys
tem och de ska under
hållas. Digitalisering 
låter enklare än det är.

Vilken sorts adminis
trativa uppgifter går att 
digitalisera?

– Det finns många 
uppgifter, både enklare och mer kvalifice
rade. Idag börjar man digitalisera besluts
processer. Kan man göra det på ett säkert 
sätt, är det en väg att få loss resurser till 
annat arbete. l

n SKR har drivit projektet ”Förenklad och 
effektivare administration” i samarbete med 
sju kommuner. 33 chefer i första linjen förde 
dagbok över sin arbetstid. De ägnade i snitt 
59 procent av tiden åt administrativa upp-
gifter. 

AV DEN administrativa tiden handlade 
en tredjedel om personalfrågor och en 
sjättedel vardera om ”arbetsprocesser och 
kvalitetssäkring” respektive ”strategisk 
styrning”.

Leif Eldås, utvecklingsledare på SKR, 
betecknar studien som annorlunda. 
Utveckling inom styrning och ledning 
riktas oftast mot kommunledningen, 
men här rörde sig projektet nere i verk
samheten.

En lärdom är att administration ökat och omfördelats till 
första linjens chefer.

– Mycket hamnar på dem, men även på medarbetarna i 
kärnverksamheten.

Kan man döma ut viss administration som onyttig?
– Inte utifrån den här erfarenheten. Administration är ett 

naturligt uppdrag för de här cheferna. Men det finns en gräns, 
och det är när det begränsar möjligheten att vara ledargestalt 
för utveckling och effektivisering. Det är svårt att säga vad 
som ska bort, men som chef kan man fråga om det verkligen 
är jag som ska göra detta. Kan man delegera till någon annan?

Administration ser olika ut i stora kommuner med specia
lister och i små kommuner med generalister och korta 
beslutsvägar. Därför finns ingen lösning som passar alla när 
det gäller att få bort onödigt arbete.

Vad projektet istället främst visat är att det finns enkla 
metoder att skaffa kunskap om hur det ser ut i kommunen.

– Det vill vi missionera om. Har man koll på vilka de admi
nistrativa uppgifterna är, då är man på rätt spår. Det är en 
generell lösning. l

Lena Emanuelsson.

Leif Eldås.

”Administration är  inget onödigt!” 

”Mycket hamnar på 
första linjens chefer” 
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n Dra ner på staber och admi-
nistration – ge mer pengar till 
skola och omsorg. Utifrån det 
politiska vallöftet har Västerås 
på två år bantat stadsledningen 
med 20 procent.

I ett första skede togs projektmedel bort 
och obesatta tjänster tillsattes inte, 
berättar stadsdirektör Helene Öhrling. 

När hon tillträdde 2019 återstod att dra ned 
bemanningen.

– Vi vände på tänket. Vi började med vad 
vi har för uppdrag. Vilken kompetens har 
vi? Vilken ekonomi? Då såg vi enklare vilka 
tjänster vi kunde ställa om, säger hon.

Någon särskild omorganisation gjordes 
inte för att klara neddragningen.

– Nej, faktiskt inte. Vi hade nyss gjort en 
omorganisation, där två förvaltningar slagits 
ihop. Så vi gjorde ingen ytterligare.

BANTNINGEN HAR haft sitt pris. I början på 
2020 visade en medarbetarundersökning 
att personalen upplevde arbetet som mindre 
meningsfullt än tidigare och att belastningen 
ökat.

– Det är inte så konstigt när man gör en 
stor omvandling. Klart att det skapar oro.

Handlingsplaner ska upprättas utifrån 
respektive förvaltnings resultat i undersök
ningen.

– Vi ska jobba med värdegrund, arbets
miljö, kultur, styrning, uppföljning av 
mål och med tydlighet kring vad vi har för 
uppdrag.

Hur har ni gjort med administrationen i första 
linjen och dess stödfunktioner för kärnverksam
hetens personal?

– Vår inriktning var att första linjens 
chefer inte skulle få sämre arbetsvillkor. Det 
är viktigt att de har bra stöd och vi bedömer 
inte det som ren administration. Chefen på 
ett äldreboende behöver någon som hjälper 
till med bemanning och schema. Tar man 
bort det, blir det en övervältring på chefen.

För att komma vidare arbetar Västerås 
med att digitalisera repetitiva stödfunk
tioner. Ett pilotprojekt med artificiell 
intelligens pågår för bland annat löner och 
kundfakturor.

– För att frigöra mer tid att arbeta med 
dem vi är till för, säger Helene Öhrling.

Kommunstyrelsens vice ordförande Jesper 
Brandberg (L) är noga med att administra
tionen just ska minska och att stödfunk
tioners arbete inte läggs över på lärare eller 
vårdpersonal:

– Det är inte att minska administration, 
utan att flytta runt administrativa uppgifter.

Oppositionen har kritiserat den styrande 
majoriteten för att inte själv ha pekat ut 
vilka tjänster som skulle bort. Men att inte 
ge sig in i detaljer var ett medvetet val.

– Jag kommer från industrin och är van 
vid att en chef får en ram, och att det sedan 

är upp till chefen att bemanna organisa
tionen. Tjänstemän ska respektera poli
tikers uppgifter. Men politiker ska också 
respektera tjänstemännens uppgifter.

FRÅN SIN bakgrund i ett storföretag känner 
han i kommunen igen mönstret att ledningen 
trycker ur sig en uppsjö av riktlinjer och 
planer.

– Det finns en tendens i alla stora organi
sationer att det smyger in en byråkratise
ring, där man ägnar mycket tid åt att upp
datera styrdokument. Det är bara att titta i 
valfritt protokoll från kommunstyrelsens 
möten. Vi behandlar alltid olika handlings
planer och policyer.

Han vill inte offentligt peka ut något 
 dokument som kommunen klarar sig utan.

– Det tar vi internt. Men generellt går 
det åt mycket resurser i alla kommuner att 
producera detta.

Även om det inte går att spåra krona 
för krona, så har besparingarna gjort att 
resurser överförts till äldreomsorg och 
grundskola.

– Västerås hör till de kommuner i riket 
som mest kunnat öka ersättningen per 
grundskoleelev. Men jobbet är inte klart. Vi 
ligger fortfarande under snittkommunen 
när det gäller resurser per elev, konstaterar 
Jesper Brandberg. l

Tema:Tema: Knappa resurser

FUNDERSAM. Att banta stadsledningen 
i Västerås fick inte bara positiva effekter, 
visar medarbetarundersökningar. Mer jobb 
och mindre meningsfullt, var personalens 
upplevelse.

Västerås 
drog ner 
på toppen

Så gjorde Västerås
4  Politikerna beslöt 2018 att minska 

övergripande och administrativa kost-
nader med 10 procent på två år.

4  Organisationens chefer fick själva 
besluta om åtgärder.

4  Stadsledningskontoret fick ett extra 
beting: att dra ned sina kostnader med 
20 procent.

4   På kontoret försvann 12 av 60 tjänster, 
bland annat fyra inom hållbar utveck-
ling och två inom administration.

4   Programmet har sparat 60 mnkr i 
staden.

Jesper Brandberg. Helene Öhrling.

”Vi behandlar alltid 
olika handlingsplaner 
och policys.”
Jesper Brandberg,  
Liberalerna.
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Smart bemanning  
– ett lyft för alla
n Effektivare bemanning ham-
nar högt på listan över åtgärder 
som kan förbättra en förvalt-
nings ekonomi. Det finns mycket 
att göra, och med en rejäl sats-
ning kan ekonomi, hälsa och 
arbetsmiljö få ett lyft.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

Bemanningsekonomi är i fokus, men 
utan personal går det inte att driva 
verksamhet överhuvudtaget. Och där 

ringer alarmklockor ilsket.
– Bemanning är en värre kris än ekonomin 

för sektorn. I Borås hade man 19 sökande 
till vård och omsorgsprogrammet och här 
i Gällivare var det 6, säger verksamhets
konsult Marcus Gustavsson som ofta är på 
resande fot i jobbet och ser utvecklingen.

Intresset för bemanningsfrågorna ökar, 
konstaterar han:

– Vissa kommuner har varit medvetna 
länge, andra har inte börjat ännu. Det av
speglar sig ofta i ekonomin, och det är inte 
konstigt. Inom omsorgs eller socialförvalt
ningarna står personalen för 85–90 procent 
av kostnaderna. 

En avgörande fråga är: Vem lägger schemat 
för personalen? Där varierar svaret mellan 
hundratals och en handfull beroende på 
kommun.  

– Schemaläggning kräver special kompe
tens inom en rad områden – varför ska 
sköterskor eller lärare sitta med det? Deras 
yrkeskompetens behövs i verksamheten. 

Dessutom är det en 
utsatt position, som 
bör ligga utanför den 
egna arbetsgruppen. 

Inom samma 
kommun saknas 
ofta gemensamma 
bemanningsregler, 
varia tionerna är 
stora.

– Det handlar 
mycket om kultur. Det är viktigt att se till 
helheten på förvaltningen, inte ”jag jobbar 
i den gruppen”, eller ”på det boendet”. Det 
bästa är att ha samma spelregler på alla 
arbetsplatser inom samma förvaltning, ja i 
hela kommunen.  

Schemaläggningen påverkar hälsa, triv
sel och ekonomi – tunga faktorer som avgör 
utfallet för både personal och organisation.   

Vad är grundbulten för ett bättre ekonomiskt 
utfall? 

– Att man jobbar proaktivt, hela tiden. 
När schemat är lagt kommer det ekono
miska resultatet 2–3 månader senare. Men 
utfallet vet man i samma stund schemat är 
lagt – det är då man ska agera. Om man gjort 
om sin budget till timmar ser man direkt 
om man lagt ut för många timmar. 

EKONOMER BEHÖVER vara duktiga på att läsa 
av schemaläggning och se strukturerna i 
bemanningen. Erfarenheten säger att det 
oftast finns minst 10 procent att hämta in på 
schemat på en arbetsplats. Så, att anställa 
en bemanningscontroller är en god idé även 
för mindre kommuner.

För schemaläggarna finns det hinder 
att ta sig förbi: helger, heltid och nätter är 
kända stötestenar.  

– Det är svårt att få folk att jobba helg. Det 
är kommunala verksamheters akilleshäI, 
i  andra branscher är det lättare med hel g
arbete. 

Inom sjukvården har man testat med helg
tjänster med gott resultat. Kan det fungera 
inom omsorgen?  

– Absolut. Det har provats i en del 
kommuner. För studerande inom vård och 
omsorg kan det vara ett lockande alternativ.

Både SKR och Kommunal driver rätten 
till heltid. Lovvärt, men skapar problem för 
schemaläggarna. 

– Ska man ha tre heltidspass per dygn 
för omsorgspersonal, då måste man korta 
nattpasset till nio timmar. Då får man ett 
pass till i månaden för nattpersonalen – inte 
populärt. Annars får man en kostsam över
lappning på eftermiddagarna. 

NÄR DET gäller hälsan är största problemet 
att det blir för kort vila, framförallt mellan 
sen kväll och tidig morgon. 

 – Jag kan inte säga att jag någonstans sett 
en schemaläggning som är helt hälsosam 
och i enlighet med vad regler och forskare 
säger. 

Till sist: Var finns de största ekonomiska 
slukhålen? 

– Sjuktalen! Det kan vara upp till 20 pro
cent på vissa kommunala äldreboenden. 
I snitt är 8 av 100 borta, medan det inom 
industrin är 2 av 100. Det är därför det är så 
viktigt att lägga hållbara scheman.  l

Marcus Gustavsson.

5måsten för bra  
bemanning

4  Ta kontroll över schemat och  
bemanningen.

4  Agera istället för att reagera – när 
kostnaderna finns bokförda är det 
försent att påverka.

4  Planera för all känd frånvaro innan 
schemat färdigställs.

4  Hållbara scheman med tillräcklig 
återhämtning.

4  Hela 85–90 % av ekonomin består av 
personalkostnader – säkra upp rätt 
kompetens i organisationen. AVANCERAT. Schemaläggning är ett ämne som hamnat mellan stolarna på högskoleutbildningarna. 

Varken socionomer, ekonomer eller personalvetare utbildas i dessa färdigheter.
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Ulricehamn blev 
proffs på bemanning

Omställningen handlar inte om 
rätten till heltid, snarare handlar 
det i första hand om att få medarbe

tarna att vilja och orka jobba heltid, säger 
Caroline Ahlberg, bemanningscontroller 
och tillförordnad ekonomichef. 

För att klara omställningen gick alla 
chefer bemanningsutbildningar för att 
behärska ämnet. Idag har kommunen ut
vecklat bemanningen 
och infört en central 
planeringsfunktion. 
Verksamheten leds av 
en planeringschef som 
ingår i förvaltnings
ledningen. Vidare 
finns en beman
ningscontroller, en 
systemförvaltare och 
en enhetschef för be
manningsenheten. På bemanningsenheten 
finns vidare en handfull schemaplanerare 
och bemanningsplanerare. 

– Inför det nya arbetssättet har en över
syn gjorts av de lokala kollektivavtalen. 
Kollektiv avtalen har oftast satt arbetstids
lagen (ATL) ur spel till nackdel för medar
betarna. Ett exempel: ATL anger 11 timmars 
sammanhängande ledighet mellan arbets
passen, medan kollektivavtalen godkänner 
9 timmar, förklarar hon. 

IDAG KAN medarbetare inom äldreomsorg 
och funktionsnedsättning inför en 4veckors 
schemaperiod önska 9 fridagar, 6 fripass 
och semester. Fripass innebär att medarbe
taren visar att den antingen kan arbeta dag 
eller kväll.

– Det gäller att inte låsa upp sig på för 
långa schemaperioder, det är viktigt med 
flexibilitet.

Vad är den ekonomiskt viktigaste delen av 
omställningen?

– Bemanningskravet! Det har inte varit 
känt för alla enhetschefer eller har varit 
svårt att ta till sig. Ekonomer pratar i termer 

av kronor och enhetschefer har enklare att 
förstå timmar. Där har det varit en krock 
som vi slipper när vi räknar timmar istället 
för kronor. 

Idag görs en ekonomisk prognos på 
schemat innan det godkänns. Tidigare har 
ekonomer kommit in när det finns utfall i 
ekonomisystemet. Då har det gått tio veckor 
från det att schemat godkändes. 

– Nu arbetar vi proaktivt och gör en 
avstämning mot budget innan schemat är 
godkänt.

ANDRA HÖRNSTENAR är grundbemanning 
och samplanering. Kommunen har ökat sin 
grundbemanning för att täcka planerad och 
oplanerad frånvaro. För att inte riskera vare 
sig över eller underkapacitet är samplane
ring en förutsättning. 

– Alla medarbetare måste vara beredda 
att arbeta på flera enheter. Med samplane
ring blir det väldigt viktigt med introduk
tion för medarbetare på nya enheter inom 
samplaneringsområdet, så att medarbetarna 
känner sig välkomna på alla enheter. 

Vid sidan av allt planering och logistik, vad är 
viktigt? 

– Kommunikation! Ett förändrat 
arbets sätt tar tid att implementera och 
kommunika tion behövs för att få med alla 
på resan, såväl chefer och med medarbetare 
som stödfunktioner.

Idag har kommunen runt 90 procent 
heltidare på pappret, i praktiken rör det sig 
om 65 procent. Om alla deltidare skulle gå 
upp till heltid tillförs 400 årsarbeten. De 
behövs: fram till 2025 behöver kommunen 
2 200 medarbetare.  

Idag är det ett stort intresse för bemannings
frågor – har det varit ett försummat fält? 

– I allra högst grad, ja. Chefer får mycket 
stöd, men när det gäller schemaläggningen 
har de varit för ensamma. Idag har de stöd 
från både ekonomi personal och plane
ringsfunktionen. 

Vilket ger störst effekt på ekonomin: ändrade 
arbetsscheman, få äldre att jobba till 68 år eller 
sänka sjuktalen? 

– Alla tre är viktiga: Bättre scheman är 
ett måste för att minimera resursslöseriet. 
Nattpassen behöver vara 9 timmar för att 
minska överkapaciteten mitt på dagen i 
äldreomsorgen, exempelvis. Deltidarna ska 
ha deltidsarbetspass, alltså lika många pass 
som heltidarna – men kortare, säger hon 
och avslutar:

– Att få äldre att jobba till 68 år behövs 
också. Då skjuts rekryteringsbehovet på 
framtiden och vi får tid att införa ny teknik. 
Sänka sjuktalen är nödvändigt – annars är 
risken att vi blir underbemannade i tider av 
personalbrist.  l

n Sommaren 2016 beslöt full-
mäktige i Ulricehamns kommun 
att alla anställda skulle ha rätt 
till heltid. Fullmäktigebeslutet 
var början på en resa mot en 
radi kal förändring av kommu-
nens bemanning.  

TEXT: THOMAS PETTERSSON

JOBBA NATT. Nattpass och helger är ett krux i vård och omsorg.
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Kriterier för  
schema läggning
1. Bemanningskravet ska täckas. 

2. Lagar och avtal ska följas. 

3. Hållbar schemaläggning. 

4. Medarbetarnas önskemål ska beaktas.Caroline Ahlberg.



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 närmare 350 kommunala  
investeringsprojekt finansierats med Gröna lån, i ett 
150tal kommuner och regioner och till ett värde om 
mer än 60 miljarder kronor. Lånen finansieras genom att 
Kommuninvest emitterar gröna obligationer, som till stor 
del köps av gröna investerare. Kommuninvest har hittills 

emitterat nio gröna obliga tioner och är Sveriges stör
sta emittent av gröna obligationer. Gröna lån kan som i 
Trollhättans fall användas för miljöåtgärder inför stadsut
byggnad, men även satsningar på förnybar energi, gröna 
byggnader och klimatanpassning (vårt ramverk omfattar 
åtta projekt kategorier). Det är ett utmärkt verktyg för att 
uppmärk samma och driva på miljöarbetet och under
lätta sam arbete 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 290 kommuner och regioner i ett effektivt och stabilt finanssamarbete. 
Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare och hanterar cirka 55 procent av den kommunala låneskulden.

www.kommuninvest.se/gronalan

Ett tidigare industriområde i Trollhättan ska omvandlas till den nya stadsdelen Vårvik, med upp till 
1 800 lägenheter. Först ska dock området marksaneras och strandkanten mot älven säkras mot 
skredrisk. Finansiering sker med Gröna lån från Kommuninvest och bidrag från Naturskyddsverket.
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Från vindsvåningen högst upp i Sjömanskyrkan är 
det inte långt till det gamla hamnmagasinet vid 
Gavleån där KEF har sitt kansli.

Ola Erikssons pastorat. 
– Där bodde jag mitt första levnadsår, säger han 

och pekar upp mot kyrkans spetsgavlar i nygotisk stil.
Vi är i Gävle, med storheter som Brynäs, Gevalia och Ahl

grens bilar. De sistnämnda är numera parkerade i Ljungs
bro, sedan företagsekonomerna räknat ut att lönsamheten 
är bättre där.

Kommunalekonomerna är däremot staden trogna, 
trots att Gävlesonen Ola Eriksson nu lämnat jobbet som 
kanslichef, efter tjugo år på posten. När han tillträdde var 
han nästan ensam på kansliet, när han i början av januari 
gjorde sin sista arbetsdag som chef blev han avtackad av ett 
dussin medarbetare.

Bemanningen är en sanning med modifikation, då 
majori teten av personalen är spridd över landet. Men den 
starka tillväxten av personal ger ändå en bild av hur mycket 
föreningen utvecklats under Ola Erikssons tid vid rodret.  

Att han hamnade där var KEF:s dåvarande ordförande 
Lars Niklassons förtjänst.

– Lars ringde och undrade om jag ville ha jobbet. 
Tajmingen var bra. Ola hade just räknat ut att han i sitt 

dåvarande jobb på Komrev hade 320 restimmar utöver den 
ordinarie arbetstiden. 

– Jag såg att det här var ett jobb där jag kunde styra min 
tid på ett helt annat sätt än jag kunnat tidigare. Så det var 
ganska lätt att tacka ja.

I BÖRJAN fanns Anders Haglund som sällskap. Han arbeta de 
halv tid för föreningen, men satt inte på kansliet, som då 
var inrymt i ekonomiförvaltnings lokaler i stadshuset. 
Snart gick Anders tillbaka till heltidsarbete på PwC.

Bläcket i nya redovisningslagen hade nätt och jämnt 
torkat när Ola Eriksson började arbeta för föreningen. Det 
är också redovisningsfrågorna han brunnit för mest och 
när han nu ska koncentrera sig på KEF:s utbildningsverk

samhet är det de han själv 
kommer hålla kurser i.

Har din syn på redovis
ning ändrats under de 
här tjugo åren?

– I enskilda frågor 
har jag fått tänka om, 
men min grundsyn 
är densamma. Vi har 
en lagstiftning och 
den ska vi följa. Vill man 
ändra på det får man gå 
den demokratiska vägen. Man 
obstruerar inte. Den respekten 
ska man ha för den värld vi jobbar i, men det är väldigt få 
kommuner som har.

ATT DET finns kommunfullmäktige som fattat beslut om 
att bryta mot pensionsredovisningen gör Ola Eriksson 
upprörd. 

– Jag skulle ha mer respekt för om man började i andra 
änden: med en skrivelse till finansdepartementet. Om 
departementet inte lyssnar till invändningarna skulle jag 
ha mer förståelse för att man obstruerar – det är i alla fall 
graden bättre.

En förklaring tror han ligger i att redovisningen kommer 
från ett frivillighetssystem, där fullmäktige beslöt om 
närmare föreskrifter. 

– Insikten att riksdagen stiftat en redovisningslag har 
inte nått ut överallt. Förr sa jag att kommunhusen har 
tjocka väggar så det tar tid innan redovisningsfrågorna når 
ut, men sedan läste jag att det inte är i väggarna det sitter, 
utan mellan väggarna.

Vad får du för reaktioner när du talar för en strikt linje i redo
visningsfrågor?

– De redovisningschefer som kommer på våra kurser 
tycker att det är bra att vi är tydliga. De tycker att man 
ska följa reglerna. Ekonomicheferna i de kommuner som 

n En taliban tar nya tag. Ola Eriksson har lämnat chefsstolen 
på KEF:s kansli, men inte sin principfasta syn på redovisning. 
Nu får han mer tid att slipa sina argument och utbilda fören-
ingens medlemmar.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT    BILD: STEFAN BOHLIN

Lustfyllt ledarskap 
– och tuffa principer

senior konsult

Möte med

Ola
Eriksson
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Lustfyllt ledarskap 
– och tuffa principer

HISTORISK. Föreningens förste 
ordförande Nils Ludvig Johnson håller 
ett öga på senior konsult Eriksson. 
Förmodligen är han ganska nöjd med 
det han ser. 
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Anders Haglund, kollega på 
Kommun data och KEF:s kansli. 
Samtalspartner om redovisning 
under 35 år:

”Ingen har gjort så mycket för kom-
munalekonomerna i det här landet 
som Ola. Han har vågat satsa och 
har jobbat upp föreningen till den 
nivå den är på i dag. När det gäller 
redovisningsfrågorna är Ola kompro-
misslös, och skulle kanske ha lättare 
att få med sig andra om han var lite 
mer pragmatisk. Tur dock att det finns 
sådana som Ola med hans integritet, 
kompromisslöshet och kompetens.”

Anneli Lagebro, ordförande i 
KEF:s styrelse åren 20062010:

”Som ordförande under fyra år hade 
jag förmånen att jobba nära Ola i ett 
skede då både antalet medlemmar 
och anställda började öka. Det ställde 
nya krav på ledarskapet och jag 
upplevde att vi hade ett ömsesidigt 
förtroende för varandra. Ola är alltid 
lugn och saklig, ingen vindflöjel som 
far hit och dit. Han har alltid tänkt 
igenom sina ståndpunkter. Sedan är 
han också envis, men på ett bra sätt.”

Emilia Simons, administratör 
och kommunikatör på kansliet 
under fyra år:

”Ola är en fantastisk chef, förmod-
ligen den bästa jag någonsin kommer 
att ha. Han ger fria tyglar, men också 
tydliga ramar. Han är jätteduktig på 
att se människor och har förmågan 
att sätta ihop personal så att det blir 
riktigt bra. Ola vågar satsa och han 
vågade också tro på mig och lät mig 
utvecklas i min roll.”

bryter mot reglerna kommer inte på våra kurser, åtminstone 
inte de i redovisning.

Ola Eriksson konstaterar att det finns kommuner som 
skrivit till finansdepartementet och ifrågasatt lagstiftningen. 
På Kommek i augusti hamnar frågan i fokus när han ska 
leda ett seminarium med rubriken Har vi en ändamålsenlig 
redovisning? 

Känner du att du upplevs som en besvärlig och nitisk typ?
– Jaja, jag har blivit kallad både fundamentalist och 

taliban. Men vi har våra etiska riktlinjer, och jag har svårt 
att se en annan professionell inställning än att vi ska följa 
demokratiskt fattade beslut.

Det ekonomiska intresset fanns tidigt hos Ola Eriksson. 
Han gick ekonomisk linje på gymnasiet, flyttade till Uppsala 
för att gå ekonomlinjen och fick sedan jobb på Kommunför
bundets revisionsavdelning i Uppsala. 

Efter några år hade han bildat familj och flyttade hem till 
Gävle. Nästa jobb blev i Sandviken, som deltog i dåtidens 
frikommunförsök. 

– Det var en väldigt stimulerande miljö, jag blev projekt
ledare för införandet av ny styrmodell och nytt ekonomi
system. Vi lämnade Kplanen som alla kommuner hade och 
införde flerdimensionell redovisning. Vi hörde också till de 

första som gick från budgetavräkning till resultaträkning.
I det bagage av yrkeserfarenheter han förde med sig till 

KEF:s kansli fanns också några år i Kommundata och Komrev.
– Alla organisationer jag arbetat i har påverkat mig på 

olika sätt. Redan i första jobbet fick jag en stor frihet. Jag 
har haft chefer som låtit mig göra saker och gett mig stort 
förtroende.

ERFARENHETERNA FINNS med när han beskriver sitt eget 
ledarskap.

– Det bygger på att man känner lust för det man gör. Så 
länge lusten håller sig inom vad som är nyttigt för våra med
lemmar har jag låtit mina medarbetare odla de intressen de 
fört med sig när de börjat jobba för KEF.

När Ola Eriksson avtackades på Ekonomichefsdagarna i 
januari skämtade han om att styrelsen visat gott omdöme 
eftersom den nästan alltid följt hans förslag. 

– Förhoppningsvis har det varit för att jag kommit med 
kloka förslag och varit bra på att känna av vad styrelsen vill. 
Sedan 2000 har jag tänkt på föreningen varje dag och det har 
ju inte styrelsen kunnat göra. Det har också gjort att jag haft 
många idéer och funderingar om hur man kan göra, säger 
han. l

Tre röster om Ola:

I centrum. 
Kansliet är 
föreningens 
hjärta. Här 
samsas Ola 
med Johanna 
Lundgren och 
Eva Virtanen 
de dagar han 
är hemma i 
Gävle.



Mer kraft på jobbet.

Tillsammans. 

Unit4, in business for people. 

Vi är övertygade om att digitala framsteg gör jobbet 
roligare, mer kreativt och utvecklande. Och att ett 
användarvänligt ekonomisystem faktiskt underlättar 
effektivisering. 
I snart 40 år, ända sedan vi hette Agresso, så har vi 
hjälpt kommuner att digitalisera och automatisera 
processer inom verksamhetsstyrning. Idag är vi stolta 
över att samarbeta med fler än 90 svenska kommuner. 
Läs mer på unit4.com/se



För att kunna fatta kloka långsiktiga strategiska beslut behövs 
ett gediget beslutsunderlag, grundat i den kommunala 
ambitionsnivån, som visar vilka områden som lämpar sig  
bäst för effektivisering med kvalitet i fortsatt fokus.
 
Låt oss på KPMG göra en ekonomisk potentialanalys 
som en del av ett kvalitativt och ekonomisk välgrundat 
beslutsunderlag.
 
Välkommen att kontakta oss!
 
Johanna Kullenberg
E-post: johanna.kullenberg@kpmg.se
Tel: 070-929 94 58

Potentialanalys  
för ekonomi och  
kvalitet i balans

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member 
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n Kommunerna och andra delar av of-
fentliga sektorn behöver reflektera mer 
över vad som får dem att klara kriser, 
snarare än att bara fokusera på effekti-
vitet. Coronakrisen är ett bra exempel, 
menar Ileana Steccolini, professor i redo-
visning vid Essex Business School. 

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

Europeiska länder som redan har krisande 
ekonomier pressas nu ännu hårdare genom den 
snabba spridningen av coronaviruset covid19. 

– Om vi vill fortsätta tjäna och stödja våra 
medborgare måste vi se till att offentliga 

sektorn klarar av att stå emot ständiga kriser. Det kan 
handla om finansiella kriser, men också om epidemier 
och pandemier, säger Ileana Steccolini, professor i redo
visning vid Essex Business School i sydöstra England. 

Ileana Steccolini är expert på offentlig förvaltning och 
redovisning. Hon studerar hur regeringar på lokal och 
regional nivå reagerar på kriser och vilka motåtgärder 
de sätter in.

– Vi tenderar att fokusera på makro nivån, och 
glömmer att det som verkligen gör skillnad är hur 
förordningar, policyer och allmänna beslut filtreras och 
genomförs av de organisationer och människor som 
tillhandahåller offentliga tjänster, framhåller hon.

ESSEX BUSINESS School är en del av University of Essex 
och ligger i Colchester, åtta mil nordväst om London. 
Ileana Steccolini har skrivit flera rapporter och böcker 
om hur lokala regeringar möter globala kriser och 
åtstramningar.

– Offentliga sektorns organisationer behöver reflek
tera mer över vad som gör dem motståndskraftiga inför 
kriser, snarare än att bara fokusera på effektivitet. I en 
oförutsägbar värld – som coronakrisen är ett exempel 
på – leder ett ensidigt fokus på effektivitet ibland till att 

Effektiviteten slår ut
motståndskraften 

BALKONGLIV. Italien är hårt drabbat av coronaviruset och hårda karantänsregler. Ett sätt lätta upp vardagen är att umgås och spela musik på balkongen.

Ileana Steccolini, 
 Essex Business School.

Tema:Tema: Knappa resurser
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”I våra studier av kommuner som står inför åtstramningar har vi identifierat typiska 
mönster, allt från självreglering till fatalism, genom olika former av anpassningar.”

Digitalisera och effektivisera
verksamhetsstyrningen. 
Vill du veta hur?
Fler än 70 kommuner arbetar i Hypergenes molnbaserade produkt för 
planering, uppföljning och analys. Vinsterna är flera: mindre administration 
och effektivare verksamhet liksom nya möjligheter att presentera och följa 
upp ekonomi, nyckeltal och mål. Läs gärna mer på hypergene.se/kommun.

man inte har de resurser som behövs för att hantera det 
oväntade, säger hon. 

Följden just nu kan bli att sjukvårdssystemen inte har 
tillräckligt med resurser för att ta hand om konsekven
serna av virusspridningen, särskilt inte i länder som 
drabbats hårt av åtstramningar inom sjukvårdssektorn.

ITALIEN ÄR så här långt det land i Europa som drabbats 
hårdast av det nya coronaviruset. Italien är också ett 
land med återkommande ekonomiska kriser, delvis 
som en följd av att politiken präglas av stor instabilitet. 
I september 2019 fick Italien sin 67:e regering sedan 
andra världskriget. 

Landet är delat mellan det rikare och industriellt 
välutvecklande norra Italien och det fattigare södra 
fastlandet och Sicilien. Miljoner människor har flyttat 
norrut till de stora industristäderna för att komma 
undan den höga arbetslösheten i söder. 

Coronakrisen och de massiva åtgärderna för att stop
pa smittspridningen slår hårt mot både tillverknings
industrin och tjänstesektorn där turismen dominerar. 
Regeringens extraordinära åtgärder syftar till att 
säkerställa att hälso och sjukvårdssystemet kan möta 
trycket från de många människor som är smittade och 
sjuka av viruset.

– I början komplicerades krishanteringen av att olika 
myndighetsnivåer skickade olika signaler till befolk
ningen. Men när krisen tilltog visade de lokala, regio
nala och centrala myndigheterna att endast samman
hållning och samordnade åtgärder kan möjliggöra ett 
effektivt svar inför djupa krissituationer, säger Ileana 
Steccolini.

HENNES FORSKNING visar att enskilda organisationer 
inom offentlig sektor som utsätts för tryck reagerar olika, 
beroende på vilken kapacitet de har, till exempel när det 
gäller att förutse eller hantera kriser. Deras åtgärder och 
konsekvenserna för medborgarna blir olika.

Finns det något mönster i hur man i olika länder försöker 
lösa sina problem när offentliga sektorn är i kris?

– I våra studier av kommuner som står inför åt
stramningar har vi identifierat typiska mönster, allt 

från självreglering till fatalism, genom olika former av 
anpassningar. Intressant nog märks dessa mönster i alla 
länder vi studerat. 

Vilka alternativa strategier borde bli mer diskuterade?
– I en oförutsägbar värld behöver vi ett annat fokus. 

En gång i tiden fokuserade traditionell offentlig förvalt
ning på rättvisa. Sedan kom New Public Management, 
som satte ett starkt fokus på effektivitet — men inte 
nödvändigtvis levererade de förväntade resultaten. 
Ofta är det bara nationella regeringar och överstatliga 
institutioner som kan ge de svar som behövs. Detta 
kräver emellertid att de kan förutse kriser och styra de 
förändringar som behöver göras. 

Diskuteras alternativen till åtstramningar tillräckligt 
mycket? 

– Nej. Åtstramning erbjuds ofta som svar på olika 
 problem, men om vi tar ett annat perspektiv – med
borgarnas, användarnas eller offentliga chefers – kan vi 
titta på frågorna från olika håll. I de studier jag och mina 
kollegor gjort har vi snarare tittat på hur organisationer 
hanterar de svårigheter som skapas av åtstramningar. 

EN IAKTTAGELSE forskarna gjort är att lokala myndig
heter ofta hittar mer kreativa alternativ än att bara sänka 
utgifter. Åtstramningar är för det mesta en kortsiktig 
lösning på behovet att balansera de allmänna offentliga 
finanserna. Istället kan de leda till långsiktiga negativa 
effekter för den offentliga sektorns kapacitet. 

– Förmågan att förutse och hantera kriser är mycket 
viktig för möjligheten att upprätthålla servicen av 
offent liga tjänster. Vår forskning visar att det som gör 
en verklig skillnad är hur väl kommunledningen han
terar sin sårbarhet i ett krisläge – om den kan arbeta 
med grunden till sårbarheten – eller om den känner att 
den komplexa situation man står inför är övermäktig.

Hur väl offentliga sektorn kan upprätthålla sin orga
nisatoriska kapacitet är avgörande. 

– Om åtstramningar begränsar möjligheten att 
anställa och utbilda personal, är människors förmåga 
och attityder det som gör en skillnad när det handlar om 
att säkerställa och upprätthålla offentliga tjänster, säger 
Ileana Steccolini. l

Tema:Tema: Knappa resurser



ARTIFICIELL 
INTELLIGENS 
MED RAINDANCE 
AFFÄRSSYSTEM
Tillsammans med Arbetsförmedlingen har 
CGI använt Artificiell Intelligens för minskad 
manuell administration av inköp och 
fakturahantering.

ARBETSFÖRMEDLINGEN BERÄTTAR MER PÅ CGI.SE/RAINDANCE

Den långsiktiga nyttan är definitivt att vi har 
kategoriserat våra inköp så att vi kan göra 

spendanalyser, och därmed göra bättre avtal och 
få bättre nytta av skattebetalarnas pengar. 

- Anders Jungbeck, 
Arbetsförmedlingen
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Kostnadsutjämningen

n Nya kostnadsutjämningen 
ger ökad omfördelning mellan 
kommuner, men når inte ända 
fram. Det anser Riksrevisionen 
och står fast vid sina slutsat-
ser – trots hård kritik mot sin 
granskning.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Riksdagen sade i november ja till en ny 
kostnadsutjämning, som i stora drag 
stämmer med utredningsförslaget 

från 2018. Det har gjorts några ändringar 
i beräkningsmodellerna, och införande
bidragen har höjts för kommuner som 
förlorar på uppdateringen.

Beslutet ger mer överföring till gles
bygden, och det betalas av större städer. 
Ändringarna gäller från i år. Omfördel
ningen ökar från 8,1 till 9,3 miljarder kronor 
mellan 2019 och 2020.

Det kan jämföras med att Riksrevisionens 
granskning kom fram till att omfördel
ningen med 2017 års siffror borde öka från 
7,2 till 10,7 miljarder.

Bakom dessa nettotal döljs dock för
ändringar för enskilda kommuner som 
är betydligt större hos Riksrevisionen än 
i riksdagsbeslutet. Enligt Riksrevisionen 
borde miljardbelopp tas från storstäderna. 
Stockholm skulle ha tappat 3,9, Göteborg 
1,1 och Malmö 0,8 miljarder 2017. Pengarna 
skulle främst gå till kommuner med stor 
yta, få invånare och liten andel boende i tät
ort. Enligt Riksrevisionen är 241 kommuner 
underkompenserade.

ANALYSEN FÅR kritik från professor emeritus 
Ernst Jonsson, som varit chef för Institutet 
för Kommunal Ekonomi vid Stockholms 
universitet.

Ett grundfel, enligt Jonsson, är att 
endast opåverkbara faktorer finns med i de 
regressionsanalyser som gjorts. Då riskerar 
man att få skenbara samband. En heltäck
ande analys måste även ta med påverkbara 
faktorer som servicenivå, standard och 
effektivitet.

En följd är att Riksrevisionens studie 
har låga förklaringsvärden, enligt Ernst 
Jonsson, som hävdar att analyserna i regel 
lämnar 60–80 procent oförklarat.

Han konstaterar dock att uppgiften inte 
är lätt. Inga tidigare utredningar har riktigt 
analyserat skillnader i effektivitet och 
ambitionsnivå.

– Problemet är att det inte finns statistik. 
Men då kan man studera ett slumpmässigt 
urval av de kommuner som enligt Riksrevi
sionen är under respektive överkompense
rade, säger Ernst Jonsson, som har liknande 
invändningar mot utredningen inför 
regeringens proposition.

Han anser att kostnadsutjämningen blivit 
mer träffsäker över tid – frånsett ändringen 
2020, som behöver undersökas mer innan 
det går att uttala sig:

– Tidigare förändringar har varit mer fast 
förankrade än den senaste.

ANSVARIGA FÖR Riksrevisionens granskning 
är revisionsdirektörerna Ulf Andersson och 
Gabriella Sjögren Lindquist. De hävdar att 
de använt samma analysmetod som tidigare 
utredningar. För varje kommun beräknas 
en strukturkostnad utifrån rikets genom
snittliga effektivitet och ambitionsnivå. 
Genom sina ytterligare beräkningar har de 

funnit att systemet underkompenserar för 
bland annat gleshet.

De konstaterar att det skiljer över 6 kronor 
mellan högsta och lägsta skattesats.

– Vi hävdar inte att det enbart beror på 
strukturella skillnader. Men gapet kan 
minskas med en tredjedel om man utjäm
nar mer för stor yta, få invånare och gles be
byggelse, säger Gabriella Sjögren Lindquist.

ERNST JONSSONS påstående om lågt för
klaringsvärde bygger på missuppfattning, 
enligt Riksrevisionen.

– Vi skulle aldrig lägga fram ett resultat 
med så lågt förklaringsvärde, säger Ulf An
dersson och förklarar att det för 2017 finns 
en samvariation i botten på 58 procent mel
lan kommunernas faktiska nettokostnader 
och deras strukturkostnader. De variabler 
Riksrevisionen adderar, ökar samvariatio
nen till 80 procent.

Regeringen skriver i sitt svar på gransk
ningen att de förändringar som just trätt i 
kraft i högre grad kompenserar för struktu
rella skillnader. Därmed avser regeringen 
för närvarande inte gå vidare med Riksrevi
sionens rekommendationer.

– Men vi noterar att regeringen skriver 
att det är viktigt att systemet uppdateras i 
takt med samhällsutvecklingen, säger Ulf 
Andersson. l

Fortsatt kritik mot  
Riksrevisionens analyser

VINNARE. Glesbygdskommuner vinner på nya kostnadsutjämningen. De borde dock ha ännu mer 
pengar på storstädernas bekostnad, anser Riksrevisionen. En slutsats som bygger på felaktig analys, 
anser kritiker som professor emeritus Ernst Jonsson.

”Vi skulle aldrig 
lägga fram ett  
resultat med så 

lågt förklaringsvärde.” 
Ulf Andersson, Riksrevisionen.
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Framtidens Visma Affärslösningar

Läs om hur vi just nu lägger grunden till
marknadens vassaste budget- och prognosverktyg

visma.se/blogg/kommuner-bidrar-till-boppens-utveckling

Visma Enterprise AB
sales.enterpriseab@visma.com visma.se/enterprise
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Hållbarhet 

LADDSTATION. Elbussar har kommit för att stanna. Nackdelen är fortfarande batteriernas begränsade kapacitet.

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

www.kef.se
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Hållbarhet

n Om tio år ska inga fossila drivmedel 
användas i den svenska kollektivtrafiken. 
Det är branschens intressenter överens 
om. Om målet kommer att nås och hur 
vägen ser ut påverkas i hög grad av poli-
tiska beslut. Både i EU och nationellt.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG

Redan i dag går 80–90 procent av bussarna i kollek
tivtrafik på förnybara drivmedel som HVO (förny
bar diesel av rester och avfall), RME (växtbaserad 

biodiesel), etanol, biogas och el.
Att helt fasa ut de fossila drivmedlen inom kollektiv

trafiken till 2030 är ett uttalat mål för samarbetet Part
nersamverkan för en bättre kollektivtrafik där Sveriges 
kommuner och regioner (SKR), Svensk Kollektivtrafik, 
Trafikverket, Jernhusen, Sveriges Bussföretag och Tåg
företagen ingår.

ANNA GRÖNLUND, branschchef och vd för Sveriges 
Bussföretag, anser att tekniken för att enbart använda 
förnybara drivmedel finns. Det stora hotet mot en fort
satt utveckling i rätt riktning är att EU inte förlänger det 
undantag från statsstödsregler som ger Sverige möjlig
het att ha lägre skatt på förnybara bränslen. Undantaget 
upphör kommande årsskifte.

– Men vi måste ändå tro och hoppas att EU inte 
vill bromsa den utveckling som pågår, säger Anna 
Grönlund.

Ändrade villkor skulle innebära en ökad kostnad 
för förnybara bränslen på miljard per år för kollektiv
trafiken. Då skulle sannolikt många företag gå tillbaka 
till fossila bränslen och därmed skulle utsläppen öka 
med 1,5 miljoner ton koldioxid årligen.

EU:s beslut kommer också att påverka viljan att inves
tera i dyra bioraffinaderier.

– Ibland upplever man ett motstånd inom EU mot 
att göra bränslen av saker som odlas. Man tror att allt 
är grödor som går att äta – alternativt träd som måste 
bevaras. En del har svårt att ta in hur mycket skog vi har 
i Sverige, säger Anna Grönlund.

KLAS GUSTAFSSON, vide vd på kommunägda bolaget 
Tekniska verken i Linköping, är optimistisk vad gäller 
fortsatt undantag. 

– Det kom ju en statlig utredning om biogasmarknaden 
strax före jul som föreslår en fortsatt skattebefrielse. 
Det är väldigt viktigt att Sverige får behålla undan taget, 
säger han.

Vilket förnybart drivmedel som är att föredra beror 

bland annat på de lokala förutsättningarna. Och hur 
lång räckvidd som krävs.

– Om man har satsat mycket på biogas, som vi gjort i 
Linköping, är det rimligt att fortsätta med det. Vi har en 
ny anläggning där vi förvätskar flytande biogas, vilket 
ger bättre räckvidd. Men alla alternativ kommer att 
behövas, säger han.

ALTERNATIVET EL, som växer globalt, är än så länge mest 
lämpat för kortare sträckor i stadstrafik. För att det 
ska vara intressant krävs ett elnät som klarar att ladda 
bussflottor samt tillgång på grön el.

– I Norden har vi ju en ren och grön elproduktion, 
men på andra håll i Europa och världen tillverkar man 
el i kolkraftverk. Då tappar man ju miljövinsten, säger 
Anna Grönlund.

Även här vill hon se ett politiskt beslut som gynnar 
utvecklingen:

– I dag är det ingen skatt på el till spårbunden trafik 
i Sverige, men däremot på el till bussar. Det borde vara 
samma villkor.

Till ekvationen kan läggas en ökad konkurrens om 
drivmedel: Kraven på inbladning av biodrivmedel i 
diesel (och bensin) kommer att öka i Sverige genom lag 
om reduktionsplikt, något som också införs i övriga EU. 
Samtidigt ökar elanvändningen i samhället ständigt. 

Anna Grönlund är ändå hoppfull:
– Stockholm blev världens första huvudstad med 

fossilfri kollektivtrafik. Vi måste få EU att förstå att med 
rätt verktyg kan det bli likadant i hela Europa. Tekniken 
finns och med vettiga villkor kommer även investerarna 
att bli intresserade. l

Politik avgör 
framtidens 
drivmedel

Fossilfria drivmedel
• El
Fördelar: Perfekt för korta sträckor i 
städer, inga utsläpp vid drift. 
Nackdelar: Batteriernas begränsa-
de räckvidd (kommer att öka), vissa 
utsläpp (47 kg CO2-ekv/kWh), många 
stora fordon kräver stor laddkapacitet 
och konkurrens om el.

• Biodiesel (HVO)
Fördelar: Effektiv dieselmotor, kan 
tillverkas av bland annat skogsråvara.
Nackdelar: Vissa utsläpp (32 kg CO2-
ekv/kWh), konkurrerar med andra 
användare om råvaror.

• Biogas
Fördelar: Utnyttjar organiskt avfall 
och restprodukter. 
Nackdelar: Vissa utsläpp (59 kg CO2-
ekv/kWh och relativt dyra fordon.

• Etanol 
Fördelar: Går att tillverka av cellulosa 
och restprodukter från tillverkning av 
pappers massa, billigare än bensin och 
diesel. 
Nackdelar: Utsläpp (175 kg CO2-ekv/
kWh), tillverkas i dag av grödor som 
kunde blivit mat.

KÄLLA: ENERGIMYNDIGHETEN OCH  
LARS ANNERBERG PÅ SVERIGES BUSSFÖRETAG.

”Ibland upp-
lever man 
ett motstånd 
inom EU 
mot att göra 
bränslen av 
saker som 
odlas.”

Anna Grönlund,  
Sveriges Bussföretag

Anna Grönlund.Klas Gustafsson.
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Ekonomistyrning

n Ett projekt i Skåne ska ta fram 
ett verktyg för en mer aktiv, 
systematisk och enhetlig analys 
av ”god ekonomisk hushåll-
ning” – ett centralt men töjbart 
begrepp i Kommunsverige.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Varje fullmäktige ska enligt kom
munallagen besluta om mål och 
rikt linjer för god ekonomisk hus

hållning i den egna kommunkoncernen. 
Att kommunala självstyret slår igenom här 
– med möjlighet till egna definitioner – vill 
den skånska projektgruppen motverka:

– Arbetet behöver standardiseras till ett 
mer likformigt arbetssätt som visar om en 
kommun har god ekonomisk hushållning 
över tiden. Beslut och slutsatser behöver 
baseras på transparenta objektiva mätetal 
och inte på subjektiva ställningstaganden. 
Risken är att det går politik i begreppet 
om var och en själv får definiera det, säger 
Helena Sjöholm, verksamhetsutvecklare i 
Höörs kommun.

Hon är projektledare för det Vinnova 
stödda innovationsprojektet. Där deltar 
även ekonomicheferna i Höör, Simrishamn 
och Kommunförbundet Skåne samt två 
forskare från Ekonomiska högskolan vid 
Lunds universitet.

GRUPPEN HAR utvecklat en arbetsprocess 
som ska läggas ovanpå den RKmodell som 
många kommuner redan använder och som 
tagits fram av Hans Petersson vid Kommun
forskning i Västsverige. RKmodellen bygger 
på fyra perspektiv: Resultat–Kapacitet; 
Risk–Kontroll.

Inom varje perspektiv adderar projektets 
verktyg fem huvudfrågor, där lednings
grupper genom självskattning ska betyg
sätta sina verksamheteter. Nämnder och 
styrelser förädlar svaren, som därefter går 
vidare till analys hos kommunledningen.

Med underfrågor handlar det om ett 
50tal självskattningar samt tiotalet andra 
frågor. På frågan om hur mycket tid detta 
kräver, poängterar Helena Sjöholm att det 
handlar om ett ledningsverktyg:

– Driver man ett aktivt ledningsarbete, tar 
det inte så lång tid. Gör man inte det, då kan 
man behöva fyra timmar. Det ska inte kännas 
som att ha en tung enkät att fylla ihop utan 
att säkerställa att saker finns på plats.

En av forskarna i gruppen är Susanne 
Arvidsson, docent i företagsekonomi och 

specialiserad på företags hållbarhetsarbete 
och hur det redovisas. Hon ser sig som ett 
bollplank i projektgruppen, där hon delat 
med sig av erfarenheter från det arbete med 
hållbarhetsredovisning som näringslivet 
drivit i ett par decennier:

– Det är viktigt att hitta en systematik i 
arbetet. Så det inte hänger på en eldsjäl utan 
sätter sig i styrdokumenten.

Även hon betonar vikten av enhetlighet:
– Så att olika kommuner inte väljer att 

lyfta upp olika saker. Det handlar om att 
kommunicera med medborgarna, som ska 
kunna jämföra olika kommuner.

Den skånska gruppen likställer ”god eko
nomisk hushållning” med ”hållbar utveck

ling”. Grunden för det är att begreppens 
definitioner liknar varandra – bägge bygger 
på att kommande generationers kapital inte 
förbrukas eller äventyras.

ANGREPPSSÄTTET KAN jämföras med hur 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) i en 
exempelskrift anger att kommunerna kan 
hantera förvaltningsberättelsens obli
gatoriska utvärdering av god ekonomisk 
hushållning. RKR – som här lägger fram 
just ett exempel och inte en norm – anger 
fyra perspektiv: utöver ”hållbar utveckling” 
även ”medborgare”, ”medarbetare” och 
”ekonomi”.

I detta ser den skånska gruppen ingen 
motsättning till sin egen modell, då målen 
för Agenda 2030 för hållbar utveckling 
sorte ras under tre rubriker: social, ekono
misk och miljömässig hållbarhet. Där kan 
RKR:s begrepp inordnas.

Projektgruppen hoppas att ett antal 
kommuner testar den framtagna arbets
modellen.

– Vi vill vara ödmjuka inför arbetet. Det 
är enkelt att säga men svårare att göra, säger 
Helena Sjöholm. l

Smart verktyg för  
god hushållning

LÄTTARBETAT. En poäng med verktyget för god ekonomisk hushållning är att det ska vara enkelt att 
tillämpa för en ledningsgrupp. 
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Fördelar med verktyget
•  Gör arbetet med god ekonomisk 

hushållning mer professionaliserat och 
aktivt.

•  Skapar en långsiktig vision för kommu-
nens utveckling – och ett underlag för 
att prioritera.

•  Integrerar de två förhållningssätten 
hållbar utveckling och god ekonomisk 
hushållning.

•  Breddar fokus från ett rent ekonomiskt 
perspektiv.

•  Binder samman analyser som redan 
görs.

•  Ger möjlighet att jämföra prestationer.
KÄLLA: INTERVJUPERSONERNA 

Susanne Arvidsson.Helena Sjöholm.



 KOMMUNAL EKONOMI  2  2020 35

arribatec.com

      Kontakta oss på Telefon 0722-44 00 34 eller mail info@arribatec.com

Genom
Engagemang – Erfarenhet – Smarta lösningar – Bästa Service

har Arribatec etablerat sig som en viktig aktör på den 
Svenska marknaden inom affärssystem.  

  
Vi har en bred och  djup kompetens på Unit4 Business World och Xledger.  
Vi levererar helhetslösningar, förvaltning, anpassningar och integrationer. 

Kontakta oss idag så berättar vi hur vi kan hjälpa er med att optimera, 
effektivisera och digitalisera!

 Vi ses väl på Kommek i augusti?



Forskar- 
hörnan

ROBERT JONSSON

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

Kommuner är stora organisationer med omfattande verksamhet 
som ska organiseras och styras. En generell trend bland kom
muner och regioner under efterkrigstiden är ökad uppdelning 

i enheter, förvaltningar etcetera. En annan generell trend, under 
2000talet, är samverkan såväl inom som mellan organisationer. 
Nämnda trender tillsammans med att det i kommuner finns två led
ningssystem, det politiska och det administrativa och att kommuner 
har flera övergripande uppgifter såsom att leverera service, agera myn
dighet, verka för lokal demokrati samt agera samhällsaktör bidrar till 

komplexitet. För att organisera och 
styra kommuner behöver vi bejaka 
organisatorisk komplexitet och vi 
behöver nyfiket utforska området!

I DET här numrets första artikel pre
senteras forskning om ägarstyrning 
i interkommunala samarbeten. 
Forskningen har bedrivits av Gustaf 
Kastberg, professor i företags
ekonomi vid Högskolan i Borås 
samt Isabell Meltzer, doktorand 

vid Förvaltningshögskolan, Göteborg. Deras forskning synliggör två 
förklaringar till avsaknad av ägarstyrning i interkommunalt samarbete. 
För det första handlar det om att flera ägare skapar en mer komplex 
utgångspunkt för styrning eftersom större krav ställs på samordning av 
styrningen i sig. För det andra handlar det om ägarnas kompetensbrist, 
som är en klassisk styrningsproblematik och kan förväntas öka ju svå
rare det är att som utomstående begripa processerna i verksamheten.

I DET här numrets andra artikel presenteras forskning som handlar om 
organisatoriska paradoxer och att dessa kan belysa vägen när kommu
nerna reflekterar över sin framtid. Forskningen har bedrivits i en finsk 
kontext av forskarna, Esa Hyyryläinen, Mikko Karhu och Ilkka Luoto, 
vid Vasa universitet. Paradoxerna som lyfts fram utgörs av prestations
paradox, syftesparadox, samhörighetsparadox samt organiseringspa
radox. Tar vi exempelvis prestationsparadoxer så anknyter de till vad 
en organisation borde åstadkomma. I en beslutssituation kan det finnas 
motsatser till varandra, eller att det presenteras som motsatser till 
varandra, och därmed åtminstone inte enkelt uppnås samtidigt genom 
tillgäng liga metoder och resurser. Forskarnas slutsats är att kommuner 
behöver förstå och bejaka paradoxerna för att nå framgång i en alltmer 
komplex värld. 

UNDER FOU-NYTT presenteras en nyutgiven bok som handlar om 
tvärsektoriellt arbete. Bokens namn är Att skapa helhet i offentlig 
sektor – tankar om tvärsektoriellt arbete och författare är Petra Svensson, 
universitetslektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Boken 
tar sin utgångspunkt i att det finns frågor, såsom folkhälsa, hållbar 
utveckling etcetera som går på tvärs och därmed inte specifikt tillhör 
någon förvaltning. Frågor som behandlas är därför hur det konkreta 
tvärsektoriella arbetet ser ut och vilka idéer som finns för att offentliga 
organisationer ska kunna hantera tvärsektoriellt arbete. l

Att bejaka komplexitet 
i kommunerna

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

”För att organisera 
och styra kommuner 
behöver vi bejaka 
organisatorisk kom-
plexitet.”

n FÖR ATT säkerställa att våra kurser kan genom-
föras, och följas av dig som är anmäld, erbjuder vi nu 
möjligheten att följa alla våra kurser och konferenser 
på distans via datorn. Du som är anmäld till en kurs 
under våren kommer att få information via e-post. 
Mer information finns också på vår hemsida:  
www.kef.se.

Utbildningar på distans
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Hur kan KEF stödja  
er organisation?
n HELA VÄLFÄRDSSEKTORN arbetar hårt med att 
hantera konsekvenserna av coronautbrottet. Vi på 
KEF kan bidra med resurser när det gäller styrning och 
ledning, ekonomiadministration, kompetensutveck-
ling med mera. Vi har tillgång till expertis inom en rad 
olika områden. 

Om ni behöver stärka er organisation, bemanning 
och kompetens genom konsultinsatser eller interims-
uppdrag (eller på annat sätt) kontakta oss! Hur kan vi 
hjälpa er?
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Omvärlds bevakning  
via nyhetsbrev
n GENOM KEF:s partnerskap 
med WideNarrow kan vi erbjuda 
ett nyhetsbrev för föreningens 
medlemmar. Nyhetsbrevet 
innehåller information om tren-
der och händelser som påverkar 
de ekonomiska förutsättningar-
na för kommuner och regioner. 

Nyhetsbrevet utkommer 
ungefär en gång i månaden.  
Första utskicket sändes till alla 
våra medlemmar den 18 mars. 
Hör av er med synpunkter på: 
medlem@kef.se.
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K ommuner och regioner står inför 
stora utmaningar och behöver 
i grunden se över sin organise
ring för att klara sina uppdrag. 
En allt vanligare lösning är att 

söka samarbeten kommuner emellan. De 
underliggande argument som i litteraturen 
lyfts fram till att samarbeta handlar ofta om 
att nå stordriftsfördelar, skapa en robustare 
mindre känslig verksamhet och att säkra 
kompetensförsörjning. Att kommunsektorn 
under många år verkat i en miljö med relativt 
lite fiskal stress avspeglas i att besparingar 
och effektivisering ofta inte anges som det 
primära målet. Att det krävs mer kun
skap om samarbeten som praktik visar en 
genomgång av litteraturen på området. Vid 
sidan av att samarbeten ofta misslyckas och 

efter en tid upphör, visar studier att det är 
svårt att realisera de vinster och leva upp 
till de förhoppningar som finns vid ingång i 
samarbeten.

SEDAN 2018 sker ett samarbete mellan 
Kommunforskning i Västsverige (KFi), 
Förvaltningshögskolan och fem svenska 
kommuner där fem samarbetskonstellatio
ner följs och studeras över en treårsperiod. 
Det handlar om fall där kommuner går sam
man för att bedriva verksamhet gemensamt 
som tidigare respektive kommun stod för på 
egen hand. Det handlar både om tjänster av 
stödkaraktär (lön och IT), som producerar 
tjänster som övriga verksamheter använder 
sig av, och om tjänster som vänder sig direkt 
till brukare och därmed kan betecknas som 

kärnverksamhet (miljötillsyn, räddnings
tjänst och avfallshantering). 

Den första avrapporteringen i projektet är 
nu sammanställd och finns att läsa i sin hel
het i KFirapport 156. Ett särskilt fokus finns 
i rapporten på hur huvudmännen styr verk
samheten. Vad rapporten visar är att etable
rande av en aktiv väl fungerande styrning 
är en utmaning i sig när det gäller samar
beten av den sorten som uppmärksammas. 
De samarbeten som följs är organiserade på 
olika vis. De båda stöduppgifterna lön och 
IT är organiserade genom avtalssamverkan, 
därtill ingår en gemensam miljönämnd, ett 
räddningstjänstförbund och ett avfallshan
teringsbolag. Syftet med rapporten är att 
med hjälp av en empirisk studie belysa och 
problematisera styrningsfrågor kopplat till 

Vem styr vad  
i samverkan?
n Kommunala samarbeten lyfts ofta fram som alternativ till kommunsammanslagningar. I en KFi- 
studie visar Gustaf Kastberg och Isabell Meltzer på brister i ägarstyrningen i de samarbeten som 
stude rats. Det saknas förmåga och intresse, och det finns det förstås orsaker till.

Forskare skriver

ILLUSTRATION: LASSE WIDLUND

OSTYRIG. Flera ägare ger tveksam 
styrning. Men större frihet åt 
personalen.
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ägarstyrning. Ambitionen är att bidra till 
en utvecklad förståelse för den styrnings
situation som uppstår vid samarbete kring 
utförande av tjänster. 

En anledning till att uppmärksamma och 
generera kunskap om gemensam drift är 
att det är en i grunden annorlunda form för 
organisering jämfört med en traditionell 
orga nisering inom en förvaltning. Det är 
inte en helt marknadsbaserad variant och 
inte heller en helt hierarkisk. Litteraturen 
pekar på att samarbete är en svår syssla, och 
i de fall där litteraturen pekar på svårighe
ter grundar det sig oftast i problem koppla
de till ägarstyrning. Indikationer finns att 
det med en tydlig huvudman skapas bättre 
förutsättningar för styrning än vid samar
beten mellan flera huvudmän. Olika kom
muner som samarbetar skiljer sig gällande 
ekonomisk situation, demografi, geografi 
och ideologi. Mot bakgrund av detta finns 
det särskilda anledningar till att betrakta 
just målbilden som förutsättning för ägar
styrning. För att synliggöra ägarstyrning i 
en analys blir dimensioner som är kopplade 
till mål och ambitioner viktiga att beakta. 

RAPPORTEN LANDAR ner i ett antal iakttagel 
ser. En första iakttagelse är att vi inte 
alltid kan vara säkra på att samarbetena 
landar ner i en gemensam tydlig målbild. 
En andra iakttagelse vi gör är att det inte 
framträder någon tydligt dominerande 
ägare eller att de samarbetande parterna 
kan samlas kring en tydlig ägarstyrning. 
Vi observerar också det som i litteraturen 
kallas freeriding, vilket syftar på att de 
samarbetande parterna inte aktivt bidrar 
till styrningen.  Detta kan bottna i att en del 
verksamhetsområden inte kan betraktas 
som strategiska frågor, varför det inte finns 
något intresse från ägarnas sida att ägna sig 
åt en aktiv styrning. Ytterligare en iaktta
gelse som görs sorterar in under frågan; 
Styr verksamheterna ägarna? Studier har 
indikerat att så kan komma att bli fallet. 
Emellertid är det inte en helt rättvisande 
slutsats. I studien identifieras ett flertal 
situationer där verksamheterna ägnar sig åt 
lobbying för att visa ägarna att de existerar. 

Den analys vi gör är att det inte handlar om 
att verksamheterna försöker styra ägarna, 
istället handlar det om brister i målbilden 
och att de efterfrågar en mer strategisk och 
utvecklad sådan. Den part som skall vara 
styrd efterfrågar så att säga styrning. 

Vi lyfter framförallt fram två förklaringar 
till avsaknad av ägarstyrning: styrnings
förmåga och styrningsintresse. Vad gäller 
styrningsförmågan kunde vi observera 
två olika dimensioner som bidrar till en 
förståelse för situationen. För det första 
handlar det om att flera ägare skapar en 
mer komplex utgångspunkt för styrning 
eftersom större krav ställs på samordning 
av styrningen i sig. För det andra handlar 
det om ägarnas kompetensbrist, som är 
en klassisk styrningsproblematik och kan 
förväntas accentueras ju svårare det är att 
som utomstående begripa processerna i 
verksamheten. För att öka kompetensen 
och därmed stärka förmågan till styrning 
är en möjlighet att bygga upp en kompetens 
i frågorna men detta riskerar också att 
leda till orimlig dubbelkompetens och en 
ökning av kostnaderna. 

I KOMBINATION med bristande styrnings
förmåga observeras det vi beskriver 
som bristande styrningsintresse. För 
det första handlar det om att vissa av de 
verksamheter vi undersökt är så kallade 
stödverksamheter och därför tilldrar sig 
mindre intresse än de kärnverksamhe
ter de producerar stöd till. Verksamheten 
hamnar helt enkelt ute i intresseperiferin. 
En andra faktor som framför allt framträder 
i ett av fallen är när utrymmet att påverka 
är kringskuret. Med en starkt lagreglerad 
verksamhet blir utrymmet att fatta beslut 
begränsat, därför minskar också engage
manget för sådan verksamhet. Ytterligare 
en bidragande orsak till ett ointresse att 

utöva en stark och tydlig huvudmannastyr
ning förefaller vara att det finns en otydlig
het kring rollerna i de styrande råden och 
organen. Ledamöter har multipla represen
tationsroller vilket komplicerar det hela. 
Det gör att huvudmannaskapsuppdraget 
som går ut på att optimera verksamheten 
med hänsyn till respektive huvudmans 
bästa för ögonen inte alltid är det som leda
möterna har för ögonen. 

SAMMANTAGET HAR vi därmed observerat vad 
som överlag skulle kunna beskrivas som en 
lågaktiv huvudmannastyrning och pekat 
ut olika bidragande förklaringar till detta. 
Det kan vara på sin plats att påpeka att vi 
vet väldigt lite om hur dessa verksamheter 
styrs, deras intensitet och vilka effekter som 
orsakas vid alternativa driftsformer. Om 
styrningen är mer intensiv och bättre i en in
tern förvaltningsmodell där kommuner inte 
gått samman säger denna rapport därmed 
inget om. Diskussionen kring styrnings
intensitet nedbrutet på styrningsförmåga 
och styrningsintresse kan tolkas på olika 
sätt. Ett är att det är en svår och utmanande 
uppgift att utveckla och etablera en styrning 
som leder mot måluppfyllelse. En annan 
att det är viktigt med ständig och fortsatt 
utveckling av styrningen.  l

Forskare skriver

Digitalisera och effektivisera
verksamhetsstyrningen. 
Vill du veta hur?
Fler än 70 kommuner arbetar i Hypergenes molnbaserade produkt för 
planering, uppföljning och analys. Vinsterna är flera: mindre administration 
och effektivare verksamhet liksom nya möjligheter att presentera och följa 
upp ekonomi, nyckeltal och mål. Läs gärna mer på hypergene.se/kommun.

”Den part som ska  
vara styrd efter- 
frågar så att säga  
styrning.”

GUSTAF KASTBERG

Professor i företagsekonomi 
vid Högskolan i Borås.

Månadens 
forskare

ISABELL MELTZER

Doktorand vid Förvaltnings-
högskolan i Göteborg.

Månadens 
forskare
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Forskare skriver

Paradoxer lär oss förstå 
kommunernas roll

T emat för vår artikel är framtidens kommun som 
en regional organisation. Vår undersökning 
baseras på intervjuade experters oro för de offent
liga organisationernas förmåga att fungera i ett 
komplext samhälle. I vår undersökning förlitar vi 

oss på paradoxteorin som används inom organisations och 
ledarskapsforskningen. Paradoxteorin har använts inom 
forskningen åtminstone från och med början av 1980talet 
(exempelvis Poole & Van de Ven 1989; Lewis 2000; Lüscher, 
Lewis & Ingram 2006; Lüscher & Lewis 2008; Lewis & 
Smith 2014; Smith & Tracey 2016).

PARADOXTEORINS CENTRALA innehåll är dess uppfattning om 
möjligheterna som finns i motsatta eller motstridiga rikt
ningar, krav eller strävan samtidigt som man avstår från att 
se förändringar som okomplicerade, entydiga och planerade 
övergångar. I en alltmer globaliserad värld, som rör sig i högt 
tempo och har rikligt med inbördes beroendeförhållanden, 
beror organisationernas långsiktiga framgång på deras för
måga att bemöta motsatta krav. Framgång kräver gränsdrag
ningar i många riktningar. Åtminstone den i Finland rådande 
institutionella kommunuppfattningen som begränsar 
kommunerna till sina tjänsteroller har på många sätt kommit 
till slutet av sin resa. (Haveri & Majoinen 2017, 53).

Vi intervjuade tio personer som fungerar i undervisnings 
och forskningsuppgifter i anslutning till kommunernas 
utveckling eller inom lednings och specialistarbete i 
regionförvaltnings och regionala utvecklingsorganisatio
ner. Flera av de intervjuade har erfarenhet av uppgifter som 

kommunala tjänsteinnehavare, kommunala politiker och 
riksdagsledamöter. I analysen av intervjumaterialet utnytt
jade vi en modell som baserar sig på prestationsparadoxer, 
samhörighetsparadoxer och organiseringsparadoxer som 
har utvecklats av Lewis med flera. Dessa tre huvudparadoxer 
förstås som preliminära kategorier, med hjälp av vilka inter
vjumaterialet klassificerades och typbestämdes. 

SOM ORGANISATION riktas kommunernas verksamhet admi
nistrativt till ett definierat område: dess invånare, företag, 
byggnader och infrastruktur. Kommunerna är dock inte 
territoriellt isolerade, utan är flerdimensionellt samman
länkade genom komplexa nätverk och arrangemang med 
ickekommunala offentliga organisationer, företag och 
samhällsaktiviteter. 

Behoven och önskemålen hos kommunens invånare och 
aktörer är inte heller internt förenliga. Även om alla kommu
ner har samma skyldigheter enligt lagen, varierar vad de gör 
och hur de gör det i praktiken enligt behov och önskemål. 
Problem och utmaningar är emellertid till stor del oberoende 
av kommunernas olikheter. I vår undersökning koncentrerar 
vi oss framför allt på sådan spänning som finns i så gott som 
alla kommuner. 

Det centrala antagandet i vår artikel är att ett komplext 
system, såsom en kommun, kan förstås genom de organi
satoriska paradoxer som realiseras i den. Kontrasterna som 
realiseras i paradoxerna illustrerar de öppna spänningarna 
mellan olika intressen och de många grupperna av aktörer. 
Dessa spänningar kan tas som utgångspunkt för verksam
hetens utveckling. 

Prestationsparadoxer anknyter till det som organisa
tionen borde åstadkomma. En typisk situation i besluts
processen är en sådan där kraven är inbördes motsatta till 
varandra, eller presenteras som motsatser till varandra, och 
därmed åtminstone inte enkelt uppnås samtidigt genom 
tillgängliga metoder och resurser. 

Prestation kan man undersöka exempelvis som en syftes

VARFÖR LÄRARE? Jobbar man 
för pengarnas skull, för att bli 
yrkesskicklig eller för att göra nytta 
i samhället? Prestation kan under-
sökas som en syftesparadox.

n Tre finska forskare har applicerat en teori om para-
doxers betydelse för att förstå kommuners roll i fram-
tiden. Det centrala antagandet i artikeln är att ett kom-
plext system, såsom en kommun, kan förstås genom de 
organisatoriska paradoxer som realiseras i den.
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paradox. Synpunkterna som gäller kommunens grund
läggande syfte leder ofrånkomligen till att man lägger 
vikt vid saker utgående från olika värdesystem. En del ser 
kommunen primärt som ett verktyg medan den för andra 
har klart mer av ett egenvärde eller är mer autonom.

Samhörighetsparadoxer anknyter till identiteter och 
gränser, till hur de som deltar i någon fråga eller organisa
tion upplever sin verksamhetsmiljö och vem som hör till 
den och i vilken roll. Även om en kommun utgör en tydligt 
begränsad lokal gemenskap med invånare eller medlemmar, 
är den också en del av en större social, administrativ och 
regional helhet. Som en lokal gemenskap eller organisation 
kunde den inte ens existera utan att ansluta sig till sina 
grannar och nätverk.

Organiseringsparadoxer anknyter till motstridigheter i 
administration, strukturer och hur de bildas. Kommuner 
arbe tar med att skapa samarbets och partnerskapsrelatio
ner samtidigt som man erkänner att ett alltför stort beroen
de av andra aktörer är en svår fråga också för dem. Vi kallar 
detta för en beroendeparadox. Kommunernas nätverkande 
skapar därmed både ett beroendeförhållande samtidigt som 
det säkerställer oberoende. 

FÖR ATT organisationer ska nå framgång i en alltmer kom
plex värld förutsätts kompetens inom paradoxerna. Detta är 
viktigt eftersom om kompetens saknas i mötet mellan mot
sättningarna orsakar det osäkerhet, ångest, obeslutsamhet 
och resurskrävande konkurrens mellan olika utvecklings
linjer. I organiseringsparadoxerna finns alltid två av varan
dra beroende sidor som genom ett dialektiskt förhållande 
ger förnyelsepotential, förutsatt att man inte försöker bryta 
paradoxerna med tvång. Det lönar sig för kommunerna att 
fundera på hur man utvecklar paradoxens båda sidor sam
tidigt, så att de föder varandra. Det kan till exempel betyda 
att genom aktivt nätverkande utvecklas viktiga beroenden. 
Samtidigt har man satt en gräns som säkerställer tillräckligt 
med oberoende från andra. Kort sagt, man utvecklar både 
ett beroende och ett oberoende på olika nivåer och i olika 
konstellationer. l
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n ALLT FLER strategiska frågor hopar sig i den 
offentliga sektorn och dessa fordrar samverkan 

över traditionellt åtskilda sakområden. 
Detta blir påtagligt även i samband 
med Agenda 2030. Fokus områden som 
exempelvis hållbar utveckling, social 
inkludering, folkhälsa och integrations-
politik kräver helhetssatsningar och 
tvärsektoriell samordning för att nå 
uppsatta mål. Men hur ser det kon-
kreta arbetet och förutsättningarna 
ut för de tjänste personer som arbetar 
med frågor som ska samordnas mellan 
de klassiska ”stuprörsorganisa tio-
nerna”? Vilka idéer finns om hur 
den offent liga sektorn kan och bör 
organiseras? 

Genom intervjuer och insamlade  

reflektioner låter forskaren Petra Svensson 
tjänstepersoner i framförallt kommunala och 
regionala organisationer berätta hur de hanterar 
sin arbetssituation. Krockarna mellan tvär gående 
och vertikala system är frekventa, och skilda 
lösningar kan generera nya idéer och förhåll-
ningssätt till styrning. Författaren lyfter fram 
ett antal hållpunkter som kan diskuteras för att 
förenkla rutiner och förbättra resultaten av de 
tvär sektoriella ansträngningarna. 

Boken Att skapa helhet i offentlig sektor. 
Tankar om tvärsektoriellt arbete är användbar för 
praktiker och forskare men är matnyttig även för 
studenter som läser ämnen med anknytning till 
offentlig förvaltning och organisation. 

Författaren Petra Svensson är doktor i offentlig 
förvaltning och verksam som universitetslektor i 
statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Går det att prioritera allt 
samtidigt?

Forskare skriver

FoU-nytt

FINSKA FORSKARE. Från vänster: professor Esa 
Hyyryläinen, lektor Ilkka Luoto och forskare Mikko 
Karhu vid School of Management, University of Vaasa.

”En del ser 
kommunen 
primärt som 
ett verktyg 
medan den 
för andra har 
klart mer av 
ett egen värde 
eller är mer 
autonom.”
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att räkna med

Vi hjälper er verksamhet att hitta dolda tillgångar
och förbättra era moms- och betalningsrutiner.

 Ju tidigare på året ni anlitar oss,
desto bättre erbjudande.

Refero revision AB grundades 2005 och har sedan dess anlitats 
av verksamheter som vill ha bra kontroll på system, rutiner och 
redovisning. Men Refero gör mer än så.



42 KOMMUNAL EKONOMI  #2  2020

Krönikan

Men lösningarna då?
Jag blir ofta svaret skyldig när jag föreläser 

om stad och landfrågor. De senaste decen
niernas kraftiga urbanisering i kombination 
med stora strukturella förändringar har ska

pat en galopperande ojämlikhet mellan svenska kommuner. 
Det kan jag prata om, och jag kan också säga ett och annat 
om hur vi hamnat här, men lösningar är svåra. 

Det är jag inte ensam om att tycka. 
Den statliga Kommunutredningen publicerade nyligen 

resultatet av sin mångåriga möda: En 760 sidor tjock lunta 
som beskriver kommunernas utsatta läge. Vissa problem är 
gemensamma för alla. Kostnadsökningarna är besvärliga, 
och den allt äldre befolkningen påverkar försörjningskvoten 
för nästan alla kommuner. Men det är givetvis landsbygds
kommunerna som drabbas hårdast av detta. Och en rad 
andra faktorer. 

MER ÄN halva rapporten ägnas åt torr och saklig fakta redo
vis ning som mer eller mindre slår fast att det är kört om 
inget drastiskt sker. Demografin är åt skogen, pensions
skulderna enorma och arbetsmarknaden viker samtidigt 
som rekryteringen till offentlig sektor på sikt ser ut att 
kollapsa. De unga flyr. 

Men lösningarna då? 
Ekonomihistorikern Jan Jörnmark – numera politiker i det 

Västlänkskritiska missnöjespartiet Demokraterna – slog på 
stort och publicerade en hel serie artiklar om stad och land 
på Dagens industris debattsida efter nyår. Jörnmark är sedan 
tidigare känd för sina hjärtlösa böcker om övergivna platser. 

Nu anför han sakligt en rad historiska skäl till urbanise
ringen, industrinedläggelsen och polariseringen i svensk 
geografi. Han skriver om kapitalmarknadsexplosionens 
kreativa förstörelse under 80talet, fastighetskraschen 
under 90talet, liberaliseringarna, städernas exempellösa 
attraktivitet hos den kompetenta klassen och glesbygdens 
urusla förutsättningar. 

Men lösningarna då?

VAR SKA man börja? En kommun är en av många nivåer och 
plattformar som utgör hela den globala ekonomiska scenen, 
både beroende och medskapande i kriser och uppgångar. 
Skatterna ska in, välfärden ut, men man ska också vara en 
arena för tillväxt och en aktör på marknaden. Problemen 
som ska lösas är ofta nationella och globala, men verktygslå
dan är lokal. 

Det går att prata om en interventionistisk kontra en accep
terande lösningspalett här. Jörnmark väljer den senare. Efter 
att ha spänt bågen i tiotusentals tecken text landar han i att 
det kan funka om man slopar strandskyddet och tar bort lite 
regelkrångel. Han accepterar utvecklingen, men litar på den 
osynliga handen. 

Kommunutredningen går lite mer åt det interventionis
tiska hållet. Men bara lite. Den föreslår ingen gigantisk om
fördelning av medel – det hade stått i strid med direktiven 

– men laborerar ändå med slopad CSNskuld för akademiker 
som tar jobb i glesbygd och en fortsatt omlokalisering av 
statliga arbetstillfällen. För övrigt landar de i att kommu
nerna kan få slippa lite ansvar, att fler uppgifter än idag kan 
ligga i kommunförbund och att digitalisering och ett aktivt 
civilsamhälle kan spela en roll. 

Låter det imponerande? Jag tycker inte det. Men så värst 
mycket bättre förslag har jag samtidigt svårt att komma på 
själv. l

Månadens 
krönikör

En fråga utan enkla svar

PO TIDHOLM

journalist och författare. Han åter-
kommer ofta till landsbygden som 
tema, bland annat i SVT:s uppmärk-
sammade dokumentärserie  
Resten av Sverige.

”Problemen som ska lösas är ofta nationella  
och globala, men verktygslådan är lokal.”
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OUTSOURCING | Seniorkompetens 
som gör skillnad. Vi levererar hela  
avdelningar eller specialistfunktioner.

SYSTEMSTÖD | Innovativa it-lösningar som  
skapar mervärde. Vi bygger smarta integrationer  
och ger dig bättre kontroll än någonsin tidigare.

TILLGÄNGLIGA & FLEXIBILA | KomRedo levererar  
anpassad smartness till flertalet kommuner och  
regioner. Vår samlade expertis och smarta lösningar  
skapar resultat. Hör av dig så berättar vi mer.
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Kommunal Ekonomi
Norra Skeppsbron 5 A
803 10 Gävle

Annons

Idag står många av Sveriges kommuner och 
regioner inför stora utmaningar kring personal- och 
kompetensförsörjningen. Hur ska framtidens välfärd 
bemannas? Hur stor del av rekryteringsbehovet 
påverkas av pensionsavgångar, personalomsättning och 
förändrade volymer i verksamheterna? 

Vi på PwC hjälper Sveriges kommuner och regioner att 
synliggöra de framtida behoven för att kunna planera 
redan idag. Låt oss hjälpa dig också. 

Kontakta oss så får du veta mer! 

Kontakta
Fredrik Birkeland
birkeland.fredrik@pwc.com
0725-84 91 02

www.pwc.se

Hur ska du bemanna 
framtidens välfärd?


