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Alla kommuner borde 
vara som Trelleborg
Sveriges kommuner står inför stora välfärdsutmaningar. Robotar 
och automatisering kan vara en effektiv lösning. Men den viktigaste 
delen i digitaliseringen är människan. Trelleborgs kommun har tagit 
täten i utvecklingen av digitala tjänster och mjukvarurobotar inom 
socialtjänstområdet, där man utmanade ineffektiva maktstrukturer. 
Mötet mellan medborgare och socialtjänst förbättrades och Trelleborgs 
kommun maxade utkomsten av varje skattekrona och skapade 
mervärde för kommunen som helhet.

Trelleborgsmodellen sprids nu som en löpeld. Men många missar 
att en lyckad digital transformation bygger till 80 % på förändring av 
arbetsprocess och metod och till 20 % på att tekniken fungerar.  
En kommun som sätter all tillit till tekniken är helt felt ute. 
 
Vill du veta mer? Kontakta Cecilia Lejon cecilia.lejon@pwc.com 
initiativtagare till Trelleborgsmodellen och konsult på PwC.



Nästa nummer utkommer tisdag 2 april 2019.

Innehåll

Tillsammans skapar vi möjligheter att lära av varandra och utvecklas. Jag hoppas 
därför att vi ses i många olika sammanhang under året. En given mötesplats 
är vårt föreningsmöte med seminarieprogram. I år träffas vi i Linköping den 
29–30 augusti och konferensen ordnas i samarbete med krets 2 Södermanland 
& Östergötland.  

Årets första mötesplats var Ekonomichefsdagarna som 
traditionsenligt genomfördes i början av januari. Jag vill 
tacka alla som deltog och medverkade. Här i tidningen 
finns också reportage från några av seminarierna.

VI HAR också inlett året med att för första gången dela ut 
priset Årets kommunalekonomiska examensarbete. Vin-
narna är två mycket intressanta uppsatser:  

1. DRG inom psykiatrisk vård – en studie av två landstings 
motiv till att tillämpa respektive inte tillämpa DRG inom psyki-
atrisk vård av Hanna Myrskog, Linnea Lindberg och Filippa 
Bäckegren vid Linnéuniversitetet. DRG (diagnosrelaterade 
grupper) är ett av de vanligaste ersättningssystemen inom 
hälso- och sjukvård. Uppsatsen bidrar till förståelsen för 
vilka faktorer som kan avgöra valet av ersättningsmodell. 

2. Framgångsrik projektstyrning – en kvalitativ fallstudie om hur framgång kan nås genom 
projektstyrning i byggprojekt av Alexander Barck-Holst och Georg Almström vid Stock-
holms universitet. Det är ett aktuellt och viktigt ämne. Uppsatsen ger ett tydligt bidrag 
till såväl teori som praktik genom sin utvecklade modell för projektstyrning.

UNDER 2019 fortsätter föreningen att arbeta för att stärka oss kommunalekonomer i vår 
yrkesroll och sprida kunskaper om kommunal ekonomi. ”Certifierad kommunalekonom” 
är nu ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. De första kunskaps-
testerna genomfördes i slutet av 2018 och arbetet med att bygga på delarna i certifierings-
programmet fortsätter under 2019. Andra satsningar under 2019 är ett projekt kring den 
digitala ekonomen och att utveckla utbudet av e-learning. 

Intresset för tidningen Kommunal Ekonomi är stort och styrel-
sen har beslutat att tidningen ska utökas med fyra sidor. Vi 

ser fram emot att innehållet fortsätter att locka många 
läsare. Vi har också ökat det digitala nyhetsflödet och 

det går lätt att ta del av det senaste via vår app. Visst 
har du laddat ner appen?

Nu överlämnar jag till er att läsa årets första num-
mer av tidningen och reflektera kring temat nytt 
politiskt landskap i kommuner och regioner där vi 

bland annat belyser sjukvårdspartierna. l
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till duktiga studenter KOMMUNAL EKONOMI  #1  2019
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Noterat

”Det är ungefär 
som om en flyg-
kapten skulle säga att 
vi har så tuffa arbets-
förhållanden att jag 
inte vet om vi kommer 
kunna landa i dag”

Sahlgrenska Universitetssjukhusets 
styrelse ordförande Henrik Ripa (M) tycker 

att ett läkarupprop om patientsäkerhet 
oroar patienterna i onödan.

BI
LD

: I
ST

O
C

K
BI

LD
: I

ST
O

C
K

BI
LD

: I
ST

O
C

K

Garanterad bedömning 
inom tre dagar

Hälften kvar! 
På två år har matsvinnet 
i Göteborgs Stads  
500 kök halverats,  
från 3,6 miljoner  
portioner till  
1,9 miljoner.

70 öre …
… är Knivstas höjning  
av kommunalskatten  
– landets högsta 2019!

1,0% …
… är den  
förväntade  
BNP-tillväxten  
i år, mer än  
en halvering  
från 2018.
KÄLLA: SCB

n MATTIAS JANSSON 
är ny chef på SKL:s 
sektion för Demokrati 
och styrning. Han 
kommer från jobbet 
som kommundirektör 
i Botkyrka och tidigare 
hade han samma 
tjänst i Katrineholm. 
Han har en bakgrund 
som socionom och 
HR-specialist. 

Mattias Jansson ny bas  
för demokratin på SKL

n EN REFORM med avgiftsfri 
primärvård i Region Sörmland gav 
nästan 40 000 fler besök – men 
det blev inget minskat tryck på 
länets akutmottagningar. Ålders-
gruppen 70 år eller äldre stod för 
41 procent av besöken. Samtidigt 
minskade intäkterna från patient-
avgifter med över 16 miljoner 
kronor, visar en färsk utvärdering.

Gratis primär- 
vård lastar  
inte av akuten

n Efter årsskiftet gäller den nya 
förstärka vårdgarantin: du har 
rätt till medicinsk bedömning 
av läkare, sjukgymnast eller 
annan vårdpersonal i primär-
vården inom tre dagar.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

DET KAN vara fysiska besök, men också 
telefonsamtal eller digitala möten så länge 
vårdkontakten motsvarar ett traditionellt 
mottagningsbesök. Tidigare gällde vård-
garantin att få träffa läkare inom sju dagar. 

Den nya lagen har sina förespråkare och 
kritiker: landstingen har varit positiva, 
medan kritiken har kommit från läkarhåll 
som varnat för ”kulissbesök” och att nu 
saknas garanti för att få träffa läkare. 

I RIKSDAGEN var både Sverigedemokrater 
och Centern emot beslutet. När riksdagen 
beslutade om den förstärkta vårdgarantin 
sms:ade centerpartisten Anders W Jonsson 
till Dagens Medicin: 

 – I dag finns rätten att träffa läkare inom 
sju dagar. Sedan kommer det att bli sjukskö-
terskan i telefonen som bestämmer.

Regeringen bedömer att den nya vård-

garantin kräver en omfördelning av 
arbetsuppgifter, så kallad arbetsväxling 
mellan olika yrkesgrupper eller mellan 
olika vårdnivåer. Det blir en ”omfördelning 
av ekonomiska och personella resurser 
snarare än ett behov av omfattande tillskott 

och nyanställningar” och på sikt ska vården 
spara pengar på reformen. 

Landstingen har fått del av den så kallade 
Patientmiljarden 2018 för att kunna ställa 
om och möta kraven från den förstärkta 
vårdgarantin. l

SNABBT. Den nya vårdgarantin ska ge snabbare vårdbedömningar, men garanterar inga läkarbesök.

Mattias Jansson.
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Vi hittar mer

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

Outnyttjad kreditnota 
156 900 kr

Dubbelfakturerad tjänst
54 225 kr

Avvikelse kostnadsfördelning
354 625 kr

Bluffaktura
 11 236 kr

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

Läs det här och tjäna 760 433* kr 

Vi på Refero identifierar felaktigheter i kapital
flöden och återför dolda tillgångar till er som kund.
Idag anlitas vi av 122 kommuner och landsting 
i Sverige och kan med egenutvecklad analys 
och vårt erfarna specialistteam identifiera 
inbyggda fel och dolt kapital. Analysen skapar 
också förutsättningar för att minska avvikelser, 
höja marginaler och öka kontrollen i system 
och rutiner framöver för våra kunder.

Early bird – Orderrabatt

Från januari till juni ger vi 1 % i orderrabatt, dvs 
den som är snabb att beställa kan få hela 6 % 
i orderrabatt. Detta erbjuder vi för att ni och vi 
ska slippa stressa sista halvåret.
För varje månad som går försvinner 1 % i order
rabatt. Vårt arvode är provisionsbaserat vilket 
innebär att vi får betalt först när nytt kapital är 
registrerat på ert konto.
För er trygghet sätter vi ett ersättningstak så att 
LoUs regelverk följs. Skulle vi tillföra 0 kr är vårt 
arvode 0 kr, dvs. vi står för risken.

Läs mer om vårt erbjudande på  
www.refero.se/orderrabatt  
eller så är ni välkommen att kontakta  
Lars Fyhr direkt på telefon: 070622 65 86.
Vi ser fram emot att identifiera era dolda 
tillgångar och säkra era framtida betalningar.
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4Ekonomens agenda

På nytt
jobb

Nya lagar 2019 

VÅRDGARANTIN FÖRSTÄRKS
n Vårdgarantin inom primärvården ändras så 
att den enskilde, istället för att inom sju dagar 
få besöka en läkare, inom tre dagar ska få en 
medicinsk bedömning av läkare eller annan 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

FÖRENKLAT BESLUTSFATTANDE  
OM HEMTJÄNST FÖR ÄLDRE 
n Ändringen innebär att socialnämnden utan 
föregående behovsprövning får erbjuda hem-
tjänst till äldre personer. Ett sådant erbjudande 
förutsätter att den äldre personen har infor-
merats om i vilken utsträckning och på vilket 
sätt kommunen följer upp insatserna samt om 
rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 
4 kap. 1 § SoL.

REDUKTION AV AVGIFT FÖR LOV,  
FÖRHANDSBESKED OCH ANMÄLAN
n Genom lagändringen tydliggörs när de 
tidsfrister som gäller för byggnadsnämndens 
handläggning av ärenden om lov, förhandsbe-
sked eller startbesked. Om fristerna inte hålls 
reduceras den avgift som byggnadsnämnden 
annars skulle ha rätt att ta ut för sin handlägg-
ning.

STÄRKT SKYDD FÖR VALHEMLIGHETEN
n Den plats i eller i anslutning till en val- eller 
röstningslokal där valsedlar läggs ut ska vara 
avskärmad från insyn från andra väljare. Genom 
detta stärks skyddet för valhemligheten och 
risken minskar att väljarna utsätts för otillbörlig 
påverkan i samband med röstningen. 

SOU 

LÄKEMEDELSUTREDARE FÖRESLÅR  
EFFEKTIVARE HANTERING
n Den särskilde utredaren Toivo Heinsoo före-
slog i januari att dagens riktade statsbidrag för 
läkemedelsförmånerna förs över till det gene-
rella statsbidraget, samtidigt som landstingen 
ska få behålla all återbetalning från avtal med 
läkemedelsbolag. På så vis skapas incitament 
för landstingen att effektivisera sin läkemedels-
användning, ha kontroll på sina upphandlingar 
och söka bästa möjliga prissättning.

SKL 
n Februari Eventuellt blir det ett extra 
RIPS-kommittésammanträde angående 
diskonterings räntan i pensionsskulden.
15 FEBRUARI: SKL publicerar internräntan för 
2020.
15 FEBRUARI: SKL publicerar ny skatteunder-
lagsprognos och MakroNytt 1/2019.
14 MARS: Seminarium om utjämningssystemet 
och modellverktyget Skatter & bidrag.
15 APRIL: (Preliminärt) Regeringen presenterar 
vårpropositionen.

RIKSBANKEN 
13 FEBRUARI: Nytt beslut om reporäntan.

SCB
18 FEBRUARI: Finansiärer och utförare inom 
vården, skolan och omsorgen.
5 MARS: Räkenskapssammandrag för kommu-
ner och landsting.
12 MARS: Kommunernas och landstingens 
finansiella tillgångar och skulder.

21 MARS: Kommunalekonomisk utjämning och 
utjämning av LSS-kostnader.

RAPPORTER:
n ”Framtidens äldreboende”. Publicerad 27 
november 2018.
n ”God revisionssed i kommunal verksamhet 
2018”. Publicerad 16 november.
n ”Ekonomirapporten december 2018”. Pub-
licerad 17 december 2018. 
n ”Intern kontroll för förtroende, trygghet och 
utveckling”. Publicerad 14 januari.

Nyckeltal för Sverige 
•  Arbetslöshet (säsongsrensat och utjämnat): 

6,2 % november 2018.
•  Inflationstakt: 2,2 % (december 2018 jäm-

fört med december 2017). 
•  Konsumentprisindex: KPI 331,87 december 

2018 (Index 1980 = 100). 
•  Utlåning till hushåll, tillväxttakt: 5,7 % 

(november 2018).
•  BNP, volymförändring: -0,2 % (kvartal 3, 

2018 jämfört föregående period).
•  Folkmängd: 10 223 505 (november2018).

KÄLLA: SCB

Umeå. Lena Höök-
Gustafs son är ny 
ekonomidirektör i Umeå 
kommun. Hon kommer 
från en tjänst som eko-
nomichef för kommunens 
utbildningsförvaltning 
och var tidigare ekonomi-
chef på Holmsund/
Obbolas kommundelsför-
valtning.

Halmstad. Jan Fritz blir 
ny ekonomichef i Halm-
stads kommun med start 
i mars. Han var tidigare 
ekonomichef i Falkenbergs 
kommun. Jan är utbildad  
civilekonom och har 
arbetat på bank samt som 
revisor. Under många år 
var han ekonomichef på 
telefonkatalogföretaget 
Lokaldelen i Halmstad.

Falkenberg. William 
Hedman blir ny ekonomi-
chef i Falkenberg med 
start 1 april. Han arbetade 
tidigare som ekonomi- och 
strategi chef i kommunen 
åren 2006–2013. Under 
mellan perioden var han 
ekonomidirektör på Region 
Halland och Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i 
Göteborg.

Vara. Jonas Bredenberg 
är Vara kommuns nye 
ekonomichef. Tidigare 
jobbade han på ekonomi-
avdelningen och före 
kommunjobbet var han 
länge på Handelsbanken.



Upptäck världens mest skräddarsydda medarbetarportal.

Visste du att…

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

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

Läs mer på benify.se

Hur står du dig i kampen  
om kompetensen?
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n Nya redovisningslagen silar 
mygg och sväljer kameler – och 
kommer inte åt att man förbi-
går lagar, normer och kritik från 
revisorer. Därför vill tre ledande 
revisorer bilda front med eko-
nomerna.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Kritiken framförs i en debattartikel 
(Dagens Samhälle, 20/12 2018) av 
PwC-revisorerna Anders Hägg och 

Lena Salomon och pensionerade yrkes-
revisorn Anders Haglund, nu förtroende-
vald revisor i Vaxholms stad.

De beklagar att nya redovisningslagen 
lämnat två kameler i fred – pensions-
åtagandena och bidragen till statlig 
infrastruktur. Istället har en lång rad 
mer lättviktiga rekommendationer, som 
notupplysningskrav, lyfts upp till lag.

Men att det blir fler paragrafer förvärrar 
det legitimitetsproblem som finns i att 
kommuner bryter mot lagar och normer 
och kör över revisorers kritik. Det borde ha 
hanterats innan ytterligare lagregler införs.

DEBATTÖRERNA HAR dock respekt för att 
lagen inte inför tillsyn eller sanktioner 
från statens sida utan att självstyrande 
kommuner förväntas ta sitt ansvar. För att 
möjliggöra det ska revisorerna skärpa sin 
kvalitetskontroll – men måste också få ökat 
stöd från ekonomerna.

Anders Hägg, ansvarig för kommunal 
revi sion hos PwC, har mött mestadels posi-
tiva reaktioner på artikeln.

– Vi hoppas det blir debatt. Annars kan 
vi ta upp frågan i olika sammanhang där vi 
sitter med.

Ni efterlyser mer support från kommunernas 
ekonomer. Hur?

– Man kan inte bortse från att det finns 
inslag av politik i redovisningen, som att 
fördela kostnader över tid eller skapa buf-
fertar. Här borde ekonomerna stå upp för en 
professionell attityd, säger Anders Hägg.

Före detta kollegan Anders Haglund vill 
se ekono mer reagera på artikeln:

– Vi har bjudit upp yrkeskåren till dans. 
Nu är det som att vi står på varsin sida och 
duckar bakom våra uppdragsgivare.

För revisorer gäller att inte backa för 
besvär.

– Som yrkesrevisor krävs mycket pedago-
gik för att försvara sin position och förklara 

varför man måste följa lag och normering. 
Det är tids- och resurskrävande. Risken är 
att man tonar ner sin kritik.

Han vänder sig mot att fullmäktige kan 
överpröva revisorers uppfattning.

– Det är uppseendeväckande. Särskilt 
när revisorerna utgår från lagstiftning och 
normering, säger Anders Haglund.

KEF:S KANSLICHEF Ola Eriksson håller med 
om att nya lagen sväljer två stora kameler, 
men han är inte lika benägen att säga att det 
har silats mygg.

– Det har blivit fler paragrafer. Man kan 
kalla det att sila mygg, men man kan också 
se det positivt. Det har ökat tydligheten.

Den bristande legitimitet som lyfts fram 
i artikeln har delvis orsakats av revisors-
kåren själv, anser han.

– De professionella revisorerna har ett 
ansvar för att legitimiteten är så låg, för 
de har varit så vidsynta. Det har skett viss 
skärpning under senare år, men det finns 
mer att göra.

Artikeln landar i att revisorer behöver mer 
stöd från ekonomerna. Ska det läsas som kritik, 
att stödet idag är otillräckligt?

– Ja, det är väl det de säger. Men att eko-
nomer inte står emot eller lägger energi på 
detta, det beror på att de som granskar inte 
gör sitt jobb. Kritiken faller mer tillbaka på 
dem själva.

Han ser en hackordning, där första ledet 
är att revisorer hittar och påpekar alla fel för 
politikerna.

– Om kommunstyrelsen förstår att detta 
är viktigt, då kommer också ekonomerna 
att lägga energi på det, säger Ola Eriksson. l

Redovisning
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Revisorer söker stöd 
från ekonomer

OTAKT. Revisorerna bjuder upp ekonomerna till dans. Men partnern tycker att revisorerna ska lära 
sig dansstegen först …

”Vi har bjudit upp yrkeskåren till dans. Nu är det 
som att vi står på varsin sida och duckar bakom 
våra uppdragsgivare.”

Anders Haglund

Anders Haglund.
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Ola Eriksson.
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Lena Salomon.
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Anders Hägg.
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Revisorer söker stöd 
från ekonomer

Rabatt för  
medlemmar i KEF 

Använd koden KEF19  
vid anmälan 

(Gäller t o m 28 februari)

Strategi & ekonomi  
för tillväxt

Årets tema för ekonomer på Kvalitetsmässan

12–14 november  
2019

Svenska Mässan  
i Göteborg

EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING
KVALITETSMÄSSAN DEN 12–14 NOVEMBER 2019 • WWW.KVALITETSMASSAN.SE

Ett smartare samhälle

Vi har använt oss av verk-
tyget Hållbart Evenemang
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Politikens nya landskap

Det har skett en kommunalisering av rikspoli-
tiken, lätt tillspetsat. De blocköverskridande 
överenskommelser som blev ett vanligt inslag 
i kommunsektorn efter förra valet har nu nått 
riksdagen. 

Forskaren Johan Wänström vid Centrum för kommun-
strategiska studier (CKS) i Linköping ser både likheter och 
skillnader mellan regeringsbildningen och koalitioner i 
kommunerna. 

– Tillitsfrågan är oerhört viktig vid blocköverskridande 
koalitioner i kommuner. Just tilliten partierna emellan har 
även Stefan Löfven varit noga med att understryka, säger 
han och fortsätter:  

– Små, borgerliga partier tar en risk när de väljer att 
samarbeta med socialdemokraterna. Det sämsta som kan 
hända är att bli kallad stödparti till gamla partifienden. 

Hade skrivningarna i koalitionens överenskommelse om att 

Vänsterpartiet skulle uteslutas från allt politiskt inflytande 
kunnat ske i kommunerna?

– I några av de större kommunerna hade det kunnat 
händ a. Men i de allra flesta, i de mindre kommunerna, 
hade det inte hänt. Där har man inte den politiska reto-
riken, och umgänget partierna emellan. 

Vi har fått ännu fler blocköverskridande styren i höstens val, 
även i regionerna. Vad tyder det på?  

 – Koalitionerna har fungerat väl överlag, med enstaka 
undantag. Det kostar oftast väljare för partier som styr, 
men det är ingen avgörande skillnad mellan traditionella 
blockbaserade och blocköverskridande styren, säger han 
och fortsätter:

– De partier som tenderar att förlora på blocköverskri-
dande styren är S och C, medan däremot M och KD tenderar 
att vinna. Vi har också fått betydligt fler renodlade höger-
block och färre vänsterblockstyren, där vänsterpartiet 
framstår som den stora förloraren.

Är blockpolitiken död nu? 
– Nej, det skulle jag inte säga. Blockpolitiken var extremt 

stark vid valet 2010. Förändringen kom 2014 och den ten-
densen förstärks nu. På riksplanet är det fortfarande väl-
digt relevant att resonera om höger och vänster i politiken. 

n Ingenting är sig likt i politiken.  
Nya partier och maktkonstellationer  
rör om i grytan. Och Sverige - 
demo kraterna tar ledningen  
i några kommuner. Det 
är dags att lära sig 
kommunal politikens 
nya villkor.

Nya partner  
i maktspelet

Tema: Politikens nya landskap

n De blocköverskridande koalitionerna och minoritets-
styrena blev fler efter höstens val. Men blockpolitiken 
är inte död, åtminstone inte på riksplanet.

TEXT: THOMAS PETTERSSON    ILLUSTRATION: LASSE WIDLUND
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I kommunpolitiken finns många andra viktiga konflikt-
dimensioner än höger kontra vänster. Stad kontra lands-
bygd är ett exempel på en sådan konflikt där inte sällan 
konfliktlinjerna skär rakt genom de traditionella höger- 
och vänsterblocken. Att bryta upp från blockpolitiken kan 
då ge nya möjligheter. 

– Det kan vara en ren befrielse att välja bort besvärliga 
partiföreträdare i det egna blocket och börja samarbeta 
med den största politiska fienden.  

Även antalet minoritetsstyren ökade efter årets val i 
kommunsektorn. Övergången från majoritets- till minori-
tetsstyre behöver inte vara så dramatisk: 

– Har man en politisk kultur i kommunen som bygger 
på samarbete och förtroende är det inte så stor skillnad.  
”Vi har alltid skrivit en gemensam budget och sökt breda 
uppgörelser över blockgränserna” kan jag få höra ibland. 

MINORITETSSTYREN BLIR dock oftast inte så långlivade som 
koalitioner, men det händer att de överlever flera mandat-
perioder. Då har man en gemensam bild över hur man ska 
jobba och partierna finner sig till rätta i sina roller.

I de fall styret fungerar dåligt är det oftast när minori-
tetsstyret bli sista paret ut, när alla andra möjligheter är 
uttömda. 

– Idet läget har man ingen plan för arbetet och budgeten. 
Då blir resultatet mindre bra. 

Det finns också kommuner med en konfliktfylld politisk 
tradition, ett vi mot dom. Det kan också vara att kommu-
nens ledande partiföreträdare helt enkelt fungerar dåligt 
tillsammans.

– Det ligger samtidigt i partiernas intresse att det finns 
tydliga roller i kommunen, en tydlig opposition exem-
pelvis. Om det skulle inträffa en skandal som drabbar de 

styrande partierna, måste det 
finnas ett tydligt alternativ 
som kan ta över om det be-
hövs, säger Johan Wänström 
och fortsätter:

– Det nya läget kräver lite 
mer av väljarna, det går inte 
att komma ifrån. Men vin-
sterna med nya politiska konstellationer är ändå stora. 

För tjänstemännen innebär majoritetsskiftena oftast 
inga stora förändringar. Den största förändringen kom när 
många kommuner gick över från enpartistyre till att flera 
partier samsas vid makten.  

– För 15–20 år sedan var det fortfarande vanligt att social-
demokraterna eller ibland moderaterna styrde ensamma. 
Då skedde beslutsfattandet i praktiken utanför kommun-
huset, i partilokalen. När politiken hamnar i kommunhu-
set får tjänstemännen lättare att komma med i ett tidigare 
skede i processerna. 

SVERIGEDEMOKRATERNA ÄR den främsta anledningen till det 
nya politiska landskapet, även om allt fler lokala partier 
också har ritat om kartan. 

– När Sverigedemokraterna nu ska börja styra i vissa 
kommuner kommer de förmodligen att behöva inta en 
delvis annan attityd än den som de ofta visat upp i sin 
utpräglade oppositionsroll. 

Partiet står således inför en stor utmaning när de ska 
lämna sin oppositionella och lätt opportunistiska roll. 

– Vissa partier trivs bättre och funkar bäst i opposition. 
En stor utmaning är att så mycket av den kommunala 
verksamheten är hårt reglerad av staten. Man kommer att 
få försvara och utföra mycket som man kanske inte gillar. 
Det ska bli intressant att se hur man tacklar det.  l

”Det ligger i partiernas  
intresse att det finns tydliga  
roller i kommunen, en tydlig  

opposition exempelvis.”
Johan Wänström 
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Politikens nya landskap

n Blocköverskridande styren 
från norr till söder. När rege-
ringsförhandlingarna på riks-
planet fick en lösning efter 131 
dagar var de politiska knutarna 
i kommunerna redan lösta.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

T rots den parlamentariska röran 
var många kommuner snabba 
med att få till nya styren under 
hösten, åtminstone i jämförelse  
med den nationella nivån. 

Blocköverskridande lösningar finns nu i 
knappt 40 procent av kommunerna, visar 
den statistik som SKL samlat in efter valet. 
Borgerliga partier ingår i fler styren än 
under förra mandatperioden, medan de 
rödgröna partierna tappat mark.

I alla de tre storstäderna slutade kom-
munvalet i ett skakigt parlamentariskt läge. 
I Stockholm gick Miljöpartiet över till det 
borgerliga lägret. Valet i Göteborg prägla-
des av det lokala partiet Demokraternas 
framgång.  

I MALMÖ blev det nya styret klart i slutet av 
november, sedan Liberalerna efter flera oli-
ka turer lierat sig med Socialdemokraterna. 
De två partierna lutar sig även mot MP i ett 
valtekniskt samarbete.

– Vi har bildat ett minoritetsstyre men det 
kräver att Vänsterpartiet och Sverigedemo-
kraterna gör gemensam sak för att vi inte ska 
få igenom vår politik, säger Roko Kursar (L), 
förste vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Som en följd av den stökiga politiska 
hösten i Malmö meddelade det amerikan-
ska kreditvärderingsinstitutet Standard & 
Poor’s i sin rapport i slutet av förra året att 

det högsta betyget – trippel A – som Malmö 
haft i många år nu låg i riskzonen. Institu-
tet bedömde risken till 30 procent att det i 
nästa rapport sänker betyget. Förseningar 
och ovisshet om budget och andra viktiga 
beslut skapar oro.

– Antingen samtalar man över block-
gränsen, eller så skapar man kaos. Nu har vi 
garanterat långsiktighet och har tillräckligt 
antal mandat för att lotsa igenom budgeten, 
säger Roko Kursar.

HAN UNDERSTRYKER att det för Malmö lik-
som för många andra kommuner väntar 
problem med den långsiktiga finansieringen. 

– Det kräver antingen ett konsekvent 
effektiviseringsarbete eller höjd skatt. Vi 
har valt att påbörja arbetet med effektivi-
seringar.

Nämnderna har fått krav att driva digi-
talisering och hitta nya sätt att organisera 

GLAD DUO. I Malmö fann Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) 
och Roko Kursar (L) varandra i ett minoritetsstyre.

Nya kvastar sopar  
i storstäderna
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Politikens nya landskap

n En sammanställning som 
Dagens Samhälle gjort visar 
att Centern varit mycket fram-
gångsrikt under höstens lokala 
maktförhandlingar. Partiet ingår 
i 70 procent av de nya styrena – 
störst andel av samtliga partier.

Vaxholm är en av de kommuner 
där en centerpartist sitter på den 
tyngsta politiska posten under de 

kommande fyra åren. Det är också en av de 
kommuner där det tog längst tid att få fram 
ett nytt styre. Strax före jul meddelande C, 
L och S att de kommit överens.

– Efter många samtal landade vi i att 
bilda ett minoritetsstyre som söker stöd 
hos Moderaterna eller Waxholmspartiet i 
olika frågor, säger kommunstyrelsens nya 
ordförande Malin Forsbrand (C). 

Den styrande trion har tillsammans 10 av 
de 31 mandaten i fullmäktige. Moderaterna 
har sju och Waxholmspartiet åtta. 

UNDER 2019 måste det nya styret leva med 
den budget som allianspartierna beslutade 
om i höstas. Den nya konstellationen hade 
börjat förhandla, men S hade jobbat fram 
en egen budget och röstade på den, medan 
partierna som tillhört Alliansen röstade 
på den budget de hade jobbat fram tillsam-
mans.

Malin Forsbrand ser inte att avsaknaden 
av en egen budget be höver skapa några 
större problem för det nya minoritetsstyret.

– Kanske återkom-
mer vi under våren 
med någon justering 
och fördelar om en del 
pengar och snart sätter 
vi ju igång och jobbar 
med nästa budget. 

Partierna har enats 
om ett program med femton punkter. En 
handlar om att revidera exploateringsplaner.  

– Valresultatet visar att det finns en oro 
bland väljarna för att kommunen ska fort-
sätta bygga i samma takt som hittills. Det är 
en oro vi måste lyssna till, men vi behöver 
också skapa förståelse för att vi behöver nya 
invånare för att få större skatteintäkter. 

I dag har Vaxholm 12 000 invånare. I 
den plan som förra majoriteten slog fast är 
siktet inställt på 16 000 invånare år 2030. 

ATT CENTERN lyckats bra i maktförhand-
lingarna i många kommuner tror Malin 
Forsbrand beror på en partikultur som i hög 
grad handlar om att ta ansvar.

– Då hamnar vi också i många diskussio-
ner om att ta ledarskap och bilda styren. Vi 
har ett förtroende som sträcker sig längre 
än vårt eget parti. Men vi kompromissar 
inte till vilket pris som helt.

Centerledaren Annie Lööf har återkom-
mande sagt att uppgörelsen på riksplanet 
inte var den konstellation hon helst ville 
ha. Malin Forsbrand resonerar på liknande 
sätt.

– Jag hade velat ha ett majoritetsstyre, 
men väljarna gav oss inte det mandatet, 
säger hon. l

Centern bästa lokala 
maktspelaren

”Antingen samtalar man 
över blockgränsen, eller 
så skapar man kaos.”

Roko Kursar (L) i Malmö

Malin Forsbrand.
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Så styrs landets kommuner
Fler blocköverskridande styren, fler allians-
styren och fler minoritetsstyren. Det visar SKL:s 
slutgiltiga statistik från kommunvalet 2018.

•  116 kommuner styrs under den nya man-
datperioden genom överenskommelser över 
blockgränsen. Det mot svarar 40 procent av 
kommunerna, jämfört med drygt 32 procent 
under förra mandatperioden. 

•  Den borgerliga alliansen styr i 130 kommuner 
(44,8 procent), medan 36 har vänsterstyre 
(12,4 procent).

•  Lokala partier ingår i styret i 49 kommuner, 
vilket motsvarar en andel på 16,9 procent.

•  104 kommuner (35,9 procent) styrs i mino-
ritet, jämfört med 32 procent under förra 
mandat perioden.

•  Tre partier innehar merparten av ord förande-
posterna i kommunstyrelserna. S har flest 
ordförandeposter, 43,8 procent. M har 30,3 
procent och C 19,0 procent.

•  Lokala partier har posten som KS-ordförande 
i fem kommuner: Bollebygd (Folkets röst), 
Hagfors (Oberoende realister), Nykvarn 
(Nykvarns partiet), Perstorp (Perstorps fram-
tid) och Uddevalla (Uddevallapartiet).

•  Sverigedemokraterna har KS-ordförande-
posten i tre kommuner: Bromölla, Hörby och 
Sölvesborg. I Hörby styr partiet ensamt.

•  Ett lokalt parti styr ensamt i en kommun, 
Oberoende realister i Hagfors.

•  I två kommuner delar två partier på ord-
förandeposten i kommunstyrelsen: Härje-
dalen (C+S) och Kristianstad (L+M).

KÄLLA: SKL

verksamheten, men inte att krympa perso-
nalstyrkan.

En av de viktigaste frågorna för L är 
skolan, där partiet vill utveckla valfrihets-
systemet och bryta segregationen. Ett annat 
är funktionsstödet.

 – Det har skett en stor övervältring av 
kostnader från staten till kommunerna. 
2015 tillhandahöll vi ungefär en kvarts 
miljon assistanstimmar. Förra året var vi 
uppe i en halv miljon och vi har inte fått 
någon kompensation från staten, säger Roko 
Kursar. 

Att styret i Malmö delvis har samma ut-
seende som regeringen gör varken till eller 
från, menar han.

– Vi kommer alltid jaga regeringen oavsett 
vilken partifärg den har, bland annat för att 
få mer resurser till polisen och tullen. Men 
vi är glada för att det blivit en stabil regering 
som samarbetar över blockgränsen. l
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Politikens nya landskap

n Efter landstingsvalen i sep-
tember i fjol finns sjukvården 
om möjligt ännu högre upp på 
den politiska agendan. I sex 
regioner gick renodlade sjuk-
vårdspartier framåt. I Norrbot-
ten innebar det slutet på 84 år 
av socialdemokratiskt styre. 
Varför sker det just nu? Och 
kommer det att leda till bättre 
och effektivare sjukvård?

THOMAS ÖSTBERG

Förutom i Norrbotten finns efter 
valet partier med sjukvården högst 
upp på sitt program i ytterligare 
sex regioner: Värmland, Sörmland, 
Dalarna, Västernorrland, Gävle-

borg och Jönköping. Och i fem regioner 
ingår partierna i någon form av styrande 
koalition.

Sjukvårdspartierna har startats för 
att människor varit missnöjda med den 
hälso- och sjukvårdspolitik som bedrivits. 
Människor som vill rädda nedläggnings-
hotade sjukhus och vårdcentraler, som vill 
stoppa centraliseringen av vården och se att 
mer vårdresurser i stället för sparkrav.

– Det finns en efterfrågan på partier som 
lovar något annat, konstaterar Simon Matti, 
professor i statsvetenskap på Luleå tekniska 
universitet.

ENLIGT HONOM är vårdpartiernas framgång-
ar ett utslag av en generell och långsiktig 
förändring i väljarbeteende. Människor är 
inte längre lika bundna till ett och samma 
parti och inte heller till etablerade partier.

– Men det är svårt att peka ut en enskild 
faktor till varför sjukvårdspartierna ökade 
just 2018. Det var säkert flera saker som 
samverkade. En är att människor, inte 
minst i glesbygd, uppfattar att de inte får 
samma service som tidigare, samtidigt som 
de är mer öppna för nya politiska alternativ, 
säger Simon Matti.

FÖRTROENDE FÖR politiker är alltid en 
tungt vägande faktor i val. Att många av de 
regionala sjukvårdspartierna startats av 
människor som arbetar inom vården är i det 
avseendet positivt, enligt Simon Matti.

I Region Jönköpings län startades par-
tiet Bevara akutsjukhusen av läkare och 
sköterskor bara några månader före valet 
och fick 20 000 röster. I Eksjö kommun, 
där Höglandssjukhuset ligger, röstade var 
tredje väljare på partiet som fick sju mandat 
i regionen. 

– Politik handlar om att få väljarna att tro 
på det man säger. Då underlättar det förstås 
om man är en auktoritet som kan verksam-
heten inifrån. Det kan vara lättare att tro att 
en sådan person kan hitta nya vägar, säger 
Simon Matti.

UR DEN aspekten kan vårdpartiernas fram-
gång ses som ett underbetyg åt de etable-
rade partierna. Men Simon Matti tycker 
att det samtidigt är ett bra betyg för det 
demokratiska politiska systemet:

– Ja, det visar att det fungerar. Att nya par-
tier uppstår då och då är ett tecken på att det 
finns en öppen konkurrens inom politiken 
och att det inte är ett stängt system.

Frågan om valframgångarna för intres-
separtierna kommer att leda till bättre vård 
tycker Simon Matti att det är för tidigt att 
besvara. Men att göra så stor skillnad som 
väljarna hoppas kan bli svårt:

– Hur stor den politiska effekten blir beror 
på hur stark ställning de olika partierna har 
i sin region. Samtidigt är de bundna till en 
ekonomisk realitet. De har en begränsad 
påse pengar och ett stort behov av vård. Det 
kräver tuffa beslut. På det sättet kan det vara 
lite otacksamt att leda en region.

Att tillföra mer pengar till vården är 
svårt. Höjd skatt kan inte genomföras hur 
många gånger som helst och är ingen popu-
lär åtgärd.

– Nej, och man har ju ingen egen sedel-
press. Däremot kan sjukvårdspartierna ha 
kunskap om hur man kan arbeta annorlunda. 
Man kan flytta pengar till kärnverksamhet, 
fastanställa personal i stället för att ha dyr 
hyrpersonal och göra arbetsplatserna mer 
attraktiva genom inflytande och bättre 
arbetsmiljö, säger Simon Matti. l

Sjukvårdspartierna går framåt

”De har en be-
gränsad påse 
pengar och ett 
stort behov av 
vård. Det kräver 
tuffa beslut.

VALVAKA. I Sörmland firade läkarna Johan Lindeberg och Madeleine Forsberg partiets framgångar 
under valdagen.

Simon Matti.
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n I Norrbotten fick Sjukvårds-
partiet mer än en tredjedel av 
rösterna i landstingsvalet och 
psykologen Kenneth Backgård är 
nu den ledande regionpolitikern. 
Partiet är också aktivt i några av 
de större kommunerna.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG / TORBJÖRN TENFÄLT

Själv är Backgård inte så förvånad över 
fjolårets valframgång där Sjukvårds-
partiet (SP) fick nästan 35 procent av 

rösterna.
– Nej, vi har funnits sedan 1994 och har i 

valen legat på mellan 12 och 25 procent. Men 
nu hade centraliseringen av vården nått 
vägs ände. När man drar in distriktsköter-
skor och till exempel tvingar människor 
att resa 10 mil fyra gånger i månaden för att 
ta vävnadsprov så har folk fått nog, säger 
Kenneth Backgård.

Hans parti startades för att rädda sjuk-
husen i Boden och Luleå och stoppa bygget 
av ett nytt länssjukhus mellan de båda 
städerna. Det lyckades man inte med och 
nu har i stor sett alla patienter flera mil till 
sjukhuset.

NU HANDLAR politiken, som SP ska genom-
föra i koalition med Centern och Moderater-
na, i stället om att korta orimliga väntetider, 
att minska kostnaden på 330 miljoner för 
inhyrd personal.

Enligt Backgård kunde man med stöd av 
en avhoppad S-politiker faktiskt börja ge-
nomföra en del vallöften redan före det of-
ficiella skiftet där Socialdemokraterna fick 
lämna makten efter 84 år. Det handlar bland 
annat om att flytta 100 miljoner kronor från 
hyrpersonal till den egna personalens löner, 
att börja arbeta med arbetsmiljöförbättring-
ar, påbörja återinförandet av distriktsskö-
terskor och att köpa in magnetröntgenka-
meror till sjukhusen i Kalix och Kiruna.

– Sedan ska vi förstås se till att våra löften 
omsätts i ren verkstad och att tjänstemän-

nen är med på noterna, säger Kenneth 
Backgård.

Någon skattehöjning för att skapa mer 
resurser till sjukvården blir det inte, enligt 
den politiskt engagerade psykologen från 
Boden:

– Nej, istället ska vi noga utreda vilka ef-
fektivitetsåtgärder som är möjliga. Centrali-
sering av vård leder ofta till suboptimering 
och högre kostnader. Där finns besparingar 
att göra. Vi kommer även att titta närmare 
på verksamheter som kollektivtrafik och 
kultur. Regionen är ju en diversehandel som 
inte bara tillhandahåller sjukvård, säger 
Kenneth Backgård som nu är regionstyrel-
sens ordförande och regionråd tillsammans 
med kollegorna Linda Frohm (M) och Nils-
Olof Lindfors (C).

Tycker du att SP efter valframgången borde 
fått en plats i SKL:s styrelse?

– Ja, åtminstone en ersättarplats i SKL 
hade varit rimligt, säger Kenneth Backgård.

Partiet deltog även i kommunvalen i nio 
kommuner, bäst gick det i Haparanda där 
man fick 19,5 procent av rösterna. Kommu-
nanställda sjuksköterskan Tina Kotkaniemi 
sitter i fullmäktige i Boden, där Sjukvårds-
partiet fick drygt 8 procent av rösterna och 
nästan fördubblade sitt väljarstöd. 

I starten drev partiet främst sjukvårds-
frågor, men i dag har det en bredare profil, 
framhåller Tina Kotkaniemi. 

– Vi finns i flera kommuner och då måste 
vi ta ansvar för hela politiken. Viktigaste 
frågan nu är det stora personalbehovet i en 
rad verksamhetsområden, säger hon. 

Tina Kotkaniemi är noga med att skilja 
på sin anställning och 
det politiska uppdraget, 
men vill ändå dela med 
sig av sin yrkeserfaren-
het till både parti-
kamrater och andra 
politiker.

– Jag har ju min 
kunskap, den kan jag 
inte undkomma, säger 
hon. l

Sjukvårdspartierna går framåt

Dyr hyrpersonal 
valfråga i Norrbotten

”Centralisering av 
vård leder ofta 
till suboptimering 
och högre kost-
nader. Där finns 
besparingar att 
göra.”

Kenneth BackgårdFÖR DYRT. Kostnaderna för hyrpersonal måste minska, enligt 
Sjukvårdspartiet i Norrbotten.
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Kenneth Backgård.
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Fem orsaker till sjukvårds-  
partiernas framgång
4  Decentralisering skapar långa avstånd 

till vård.
4  Väljarna upplever att servicen blivit 

sämre.
4  Väljarna tycker att de etablerade  

partierna inte lyssnar.
4  Vårdproffs i partierna skapar förtroende 

hos väljare.
4  Väjarna har blivit mer rörliga och kan 

tänka sig att rösta på nya alternativ.

Sjukvårdspartierna  
i landstingsvalet 2018
(andel röster i procent)

•  Norrbotten: Sjukvårdspartiet 34,69
•  Sörmland: Vård för pengarna 18,29
•  Jönköping: Bevara akutsjukhusen 8,89
•  Västernorrland: Sjukvårdspartiet Väster-

norrland 8,71
•  Värmland: Sjukvårdspartiet i Värmland 

7,84
•  Gävleborg: Sjukvårdspartiet Gävleborg 

7,12
•  Dalarna: Dalarnas sjukvårdsparti 7,05
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n När Mikael Levander fick det politiska  
ansvaret för skolan valde han att ta 
tjänst ledigt från jobbet som grundskol-
lärare.

– Det är inte lämpligt att sitta på två 
stolar, säger valvinnaren i Ulricehamn.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

Från katedern till kommunalråd på deltid. För 
Mikael Levander betydde kommunvalet i sep-
tember en stor omställning. Lokala partiet Nya 
Ulricehamn kom in i fullmäktige redan 2014, 
men nu gick det långt över förväntan – från 

drygt 6 procent av rösterna till nästan 18. 
Partiet bildades som en reaktion på nedläggningen 

av tre förskolor och tre grundskolor på landsbygden. 
Mikael Levander grundade partiet och på listan inför 
kommunvalet stod flera av hans kollegor från skolans 
värld.

– Vi har kunnat bemanna de viktigaste uppdragen, 
men har inte ambitionen att finnas med i alla samman-
hang, säger han som kommentar till den utmaning det 
innebar att som näst största parti få fram personer till 
alla uppdrag. 

Nya Ulricehamn är ett exempel på partier som startat 
utifrån ett engagemang kring en enskild fråga, i det här 
fallet skolan. Sjukvårdspartiet är ett annat exempel. 
I båda fallen är många av de tongivande politikerna 
yrkesverksamma inom sakområdet. 

Hur kommer det sig att skolpersonal engagerar sig poli-
tiskt?

– När du jobbar i klassrummet är du en ledare. Som 
lära re vill du påverka barnens utveckling på ett posi tivt 
sätt, i politiken får du chansen att påverka i ett större 
sammanhang, säger Mikael Levander.

Själv har han cirka 20 års erfarenhet som grund-
skollärare i Ulricehamn. Han undervisar i årskurserna 
4–6 med inriktning på svenska, SO, idrott och matte. 
Som partiets förstanamn var det självklart att han 
fick en kommunalrådsroll när de politiska uppdragen 
fördelades mellan Nya Ulricehamn och Centerpartiet. 
Tillsammans bildar de båda partierna minoritetsstyre 
med 17 av de 49 mandaten i fullmäktige.

LIKA SJÄLVKLART var det att partiet fick ansvaret för 
skola och utbildning i det nya styret. Men skulle Mikael 
Levander kunna arbeta vidare som lärare på deltid vid 
sidan av kommunalrådsuppdraget på 60 procent?

– Först tänkte jag att jag skulle jobba lite som lärare, 
eftersom jag har en sexa just nu, men både tjänstemän 
och politiker jag pratat med tyckte att det var olämpligt. 
Det kan jag förstå, det är inte lämpligt att sitta på två 
stolar och det vore konstigt om jag ska fatta beslut som 
rör min egen skola, säger han.

Lärarförbundets avdelning i Ulricehamn välkomnar 
partiets ambition att ge skolfrågorna en tydligare plats i 
politiken. Men än så länge har det inte märkts så mycket, 
konstaterar avdelningens vice ordförande Eva-Lee 
Sahlman.

– Så vi får avvakta med att besvara frågan om detta 
politiska maktskifte i praktiken kommer att förändra 
synen på vikten av en skola för alla. Det kräver kreativi-
tet, nytänkande och resurser, säger hon.

Inte minst hoppas hon att Nya Ulricehamn kommer 
att lyfta frågan om lärarnas löner och arbetsmiljö. 

MARIE WENGSE, förstelärare på Solskiftesskolan i Åkers-
berga norr om Stockholm var en av initiativtagarna 
när Skolpartiet inför valet 2014 gav sig in i kommun-
politiken i Österåker. Även hon vittnar om risken för 
intressekonflikter.

– Kombinationen kring politiskt uppdrag och kom-
munal anställning var ibland en balansgång. Men det 
fungerade bra och vi blev duktiga på att skilja på de 
olika rollerna. Före våra möten gick vi igenom dagord-
ningen för att se om någon jävsituation skulle kunna 
uppstå.  

Partiet startade som ett enfrågeparti och yttrade sig 
enbart i frågor som hade med förskola, skola, barn och 
ungdom att göra. Den parlamentariska situationen var 
komplex och innebar att Skolpartiet vid några tillfällen 
hamnade i en vågmästarroll. 

– Vi tillförde en välbehövlig verklighetsförankring 
i debatten om skolan, både i fullmäktige och i de två 
nämnder vi var representerade. Vi blev lyssnade till och 
under mandatperioden genomfördes positiva föränd-
ringar för skolan, säger Marie Wengse.

Därmed var målet uppnått och partiet valde att inte 
ställa upp i valet i höstas.

– Vi fortsätter följa utvecklingen och om det behövs 
kommer vi tillbaka. Ett annat skäl till att vi inte ställde 
upp i höstas är att det tar mycket tid att arbeta politiskt. 
Vi som var engagerade i partiet har alla krävande 
arbeten.  l

Lärarna som bildade 
lokala partier
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Mikael Levander.

”Som lärare vill man 
påverka barnens ut-
veckling på ett posi-
tivt sätt, i politiken 
får man chansen att 
påverka i ett större 
sammanhang.”

Professions-
partier
+  Stort engage-

mang, kan till-
föra ny energi 
i fullmäktige. 
Goda kunska-
per på sakom-
rådet. 

-  Ofta enfråge-
partier, men i 
praktiken krävs 
en politik för 
alla sakområ-
den. Risk för 
jäv, särskilt om 
yrkesgruppen 
har kommunal 
arbetsgivare.
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I FARTEN. Lärare är engagerade och vill påverka barn och ungdomar. Steget till politiken är inte så långt.
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Partners till KEF
Ett partnerskap med KEF inkluderar dels att dessa företag väljer KEF för att exponera sin verksamhet 
i vår tidning och i våra digitala kanaler. Det inkluderar även ett samarbete i partnerseminarier och 
andra seminarier där vi ser en fördel av att få tillgång till deras specialistkunskaper.

www.kef.se
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n Riksdagsvalet blev en måttlig 
framgång för Sverigedemo-
kraterna. I kommunsektorn ser 
det annorlunda ut. I Skåne blev 
SD det största partiet i 11 av 33 
kommuner och axlar politiskt 
ansvar i några kommuner.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

I Bromölla och Hörby styr SD på egen 
hand. I Sölvesborg har man posten som 
KSO i spetsen för en borgerlig koalition. 
Det är första gången SD får chansen att 

styra en politisk organisation. Partiled-
ningen är väl medveten om symbolvärdet i 
maktinnehavet: 

”Nu får vi visa att vi kan styra” kom-
menterade Rikard Jomshof valresultatet i 
Dagens samhälle.

Intresset är stort: Vilken politik kom-
mer SD att föra i majoritet? Hur kommer 
samarbetet att fungera med andra partier, 
tjänstemän och omgivande kommuner? 

I BROMÖLLA gjorde kommunalrådet Eric 
Berntsson tidigt en tydlig markering. I sam-
band med att budgeten antogs infördes ett 
så kallat mångkulturbokslut i kommunen. 

– Vi vill ju se vad invandringens kostnad 
och konsekvenser är för Bromölla kommun. 
Lika väl som man räknar på äldreomsorg 
och skolan och andra förvaltningar, sade 
han i en intervju med SR 4 Kristianstad. 

I övrigt underströk Berntsson att han 
tänkte skynda långsamt och att de stora 
förändringarna skulle komma att ta tid. 

I Hörby blev Cecilia Bladh in Zito vald till 
KSO och kommunalråd. Den först påtänkte 
Stefan Borg hoppade av efter att ha kon-
fronterats med bland annat hbtq-fientliga 
uttalanden i sociala medier. 

HÄR HAR det tidigare stormat på tjänste-
manna nivå om migrationsfrågorna. I en 
lång intervju i Kvällsposten i mars 2017 
diskuterade socialförvaltningens Bahareh 
Andersson behovet av nya bostäder till ny-
anlända med vd:n för Hörbybostäder Robert 
Odeberger, tillika ekonomichef. 

Robert Odeberger såg mest praktiska 
problem och negativa konsekvenser av 
migrationen. Flera uttalanden var tydligt 
politiska, exempelvis att det inte fanns 
tillräckligt många etniska svenska för att 
balansera migrationen. Vidare sade han:  

”Om du har ett bostadsområde där en 

tredjedel är svenskar så är det inte den nor-
men som kommer att gälla. Normen gäller 
den som är mer än femtio procent.”

Reaktionerna blev starka. Kommunal-
rådet Susanne Meijer (S) tog avstånd från 
Odebergers uttalanden för att de stred mot 
kommunens värdegrund. 

Robert Odeberger fick sluta som vd för 
Hörbybostäder, men kunde fortsätta som 
ekonomichef efter att offentligt ha bett om 
ursäkt för sina uttalanden.

I MITTEN på januari kom beskedet att Su-
sanne Meijer hoppar av kommunpolitiken. 
Främsta orsaken var att anhöriga på olika 
vis konfronterats av politiska meningsmot-
ståndare.

”De 33 procent av väljarna som är SD, gör 
säkert stora glädjevågen” skrev hon i ett 
Facebookinlägg. 

Det nya kommunalrådet Cecilia Bladh 
in Zito har poängterat att kommunens 
ekonomi och ordningsfrågor kommer att 
prioriteras i första skedet.

I SÖLVESBORG hann knappt SD:s Louise 
Erixon väljas till KSO innan politikerna i 
Karlshamn och Olofström avbröt ett plane-
rat samarbete. Det gällde gymnasieskolorna 
i västra Blekinge där de yrkesförberedande 
utbildningarna är många små klasser. 
Planen var att programmen skulle delas upp 
mellan skolorna. 

– Om vi skulle flytta ett av våra program 
till Sölvesborg kan det bli så att vi behöver 
skicka elever från krigshärjade länder till en 
kommun vars politiska ledning inte vill att 
de ska vara i landet över huvud taget, sade 
Karlshamns kommunalråd Per-Ola Matts-
son (S) till P4 Blekinge. l

Politikens nya landskap

”Vi vill ju se vad invand-
ringens kostnad och konse-
kvenser är för Bromölla 
kommun.”

Eric Berntsson,  
kommunalråd

Första maktinnehavet 
för SD
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Här styr SD
Sölvesborg. Sverigedemokraterna styr 
tillsammans med Moderaterna, Krist-
demo kraterna och det lokala Sölvesborg- 
och Listerpartiet. KSO: Louise Erixon 

Hörby. Sverigedemokraterna styr och har 
valteknisk samverkan med Moderaterna, 
Kristdemokraterna och SPI Välfärden. 
KSO: Cecilia Bladh in Zito

Bromölla. Sverigedemokraterna styr i 
mino ritet. Räknar i första hand med stöd 
från Moderaterna och Kristdemokraterna. 
KSO: Eric Berntsson

KÄLLA: SVT NYHETER

PÅ PLATS. Sverigedemokraten Louise Erixon är ny KSO i Sölvesborg. Hon är väl förberedd: sambon 
och partiledaren Jimmie Åkesson valdes in i kommunens fullmäktige redan 1998.
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För tjänstemän i förvaltningen innebär 
maktskiften normalt inga stora föränd-
ringar, den svenska förvaltningen har 

relativt få politiskt tillsatta tjänstemän. 
Och att ta politisk ställning är inte förenligt 
med offentliga tjänstemäns etiska kodex. 

Därför väckte det stort uppseende i sep-
tember när det blev offentligt att ett upprop 
signerat av 261 tjänstemän i regerings-
kansliet lämnats in till deras arbets givare. 
Tjänste männen skrev bland annat att de 
ville få svar på vad som gick först: deras 
lojali tetsplikt gentemot kommande reger-
ing eller regeringsformens bestämmelse 
om alla människors lika värde. De ville 
få garantier för att nästa regering eller 
regeringsunderlag inte skulle "urholka 
regeringskansliets värdegrund och policys 
inom mångfald och icke-diskriminering". 
Uppropet hade en tydlig spets riktad mot 
Sverigedemokraterna. 

– Det var klart olämpligt agerat. Särskilt 
allvarligt var det att agerandet gick att tolka 
som ett inspel i en pågående regeringsbild-
ning. Det ska inte opolitiska tjänstemän 
försöka påverka, säger professorn och 
statsvetaren Carl Dahlström vid Göteborgs 
universitet.

SVERIGE HAR en opolitiserad förvaltning 
som ger oss många fördelar. Med opolitiska 
tjänstemän kan partierna lita på att besluts-
underlagen är korrekta och inte politiskt 
färgade, ger han som exempel:   

– Därför är tjänstemännens agerande 
kontraproduktivt. Om SD skulle få reger-
ingsmakten och en stor del av regerings-
kansliets personal sagt att de inte sympa-
tiserar med SD och kan tänkas obstruera 
deras politik har SD alla incitament i värl-

den att vilja byta ut dessa tjänstemän mot 
sina egna. 

Följden blir då förstås att nästa regering 
kommer att vilja agera på samma sätt, byta ut 
de SD-märkta tjänstemännen i regeringen.

– Då har vi en politiserad förvaltning. 
Det var nog inte vad de här tjänstemännen 
avsåg, men det kan bli följden.

Kan en likande situation uppstå i kom-
munsektorn? Nu har SD tagit den politiska 
ledningen i flera kommuner och relationen 
med tjänstemännen är en viktig del av makt-
skiftet. Sedan tidigare har stora fackförbund 
inom kommunsektorn som Vision, Akade-
mikerförbundet och Vårdförbundet tagit 
tydlig ställning mot Sverigedemokraterna.

Nu har det gått kort tid efter maktskiftet 
och ännu så länge har det varit lugnt på 
tjänstemannafronten. 

– Generellt sett är det mycket som föränd-
ras vid ett maktskifte. Det gäller att anlägga 
professionellt perspektiv och skilja sina 
personliga uppfattningar från sin profes-
sionsetik, säger Ursula Berge, samhälls-
politisk chef på Akademikerförbundet. 

INTRESSET FÖR vad som ska hända i de 
SD-ledda kommunerna är stort. Och visst 
finns det saker att vara observant på, anser 
Ursula Berge:

– Det finns kommuner där SD sitter 
som ordförande i nämnder som är viktiga 
för våra medlemmar. I socialnämnden 
exempelvis är omhändertagande av barn ett 
politikerbeslut, säger hon och fortsätter:  

– Skulle det vara så att SD i nämnder eller 
kommunstyrelsen driver frågor eller ger 
direktiv som tjänstemännen uppfattar som 
stridande mot deras professionsetik blir det 
väldigt komplicerat. 

I BROMÖLLA har kommunledningen bestämt 
sig för att genomföra ett så kallat mång-
kulturbokslut, att följa upp invandringens 
kostnader och konsekvenser. 

– Ett sådant bokslut kan brytas ner på 
individnivå och vi gör inte etniska registre-
ringar i våra verksamheter. Gör SD-politiker 
beställningar i strid med regler och vår 
professionsetik kommer vi säkert att få höra 
det från våra medlemmar.

Kan det spela en roll i rekryteringen av 
exempelvis socionomer om en kommun 
leds av SD? 

– Det kan det göra. Rågången mellan 
politiker och tjänstemän är viktig. Visar det 
sig att Sverigedemokraterna är dåliga på 
att hålla gränsen kan det påverka viljan att 
jobba i den kommunen. l

”Det finns kommuner där 
SD sitter som ordförande i 
nämnder som är viktiga för 
våra medlemmar.”

Ursula Berge,  
Akademikerförbundet

Första maktinnehavet 
för SD

Tjänstemän gick över gränsen

Ursula Berge. Carl Dahlström.

n Höstens val gav landet en helt 
ny politisk situation. Sverige-
demokraternas framsteg ledde 
till att tjänstemän i regerings-
kansliet reagerade negativt och 
gick samman i ett upprop, något 
som många sakkunniga starkt 
kritiserade. Kan det hända även 
i kommunsektorn?

TEXT: THOMAS PETTERSSON

UTGÅ. I Sverige 
sitter tjänste-
männen kvar vid 
maktskiften, bara 
politiskt tillsatta 
tjänstemän lämnar 
sina kontor.



20 KOMMUNAL EKONOMI  #1  2019

Politikens nya landskap

Omvärldsanalys – ett 
måste för nya politiker
n Framtida utmaningar och 
risker – det är det viktigaste nya 
politiker behöver känna till om 
kommunens ekonomi. När de 
gör entré efter höstens val, ro-
par demografin på investeringar.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Vad måste nya ledamöter lära sig om 
ekonomi, i konkurrens med annat 
de ska ta till sig? Vi har frågat två 

författare till böcker om kommunal eko-
nomi: Anna Cederqvist, kommundirektör 
i Vara, och Dagens Samhälles ekonomi-
reporter Måns Wikstrand.

En första fråga är om det blivit lättare 
eller svårare att förstå kommunal ekonomi. 
Varken eller, svarar båda. Men det har blivit 
annorlunda, och de lyfter fram demogra-
fisk a utmaningar med ökad befolkning och 
minskad andel i arbetsför ålder.

Nästan alla kommuner står inför stora in-
vesteringar. Det ger ökade skulder och sät-
ter fokus på hantering av risker – inte bara 
finansiella utan även snabba och oväntade 
förändringar av skatteunderlag, befolkning 
och verksamhet.

EN ANNAN utveckling båda pekar på är att 
omvärldsanalysen förenklats när Kolada 
gjort det lättare att se hur kostnadseffektiv 
den egna kommunen är.

– Jag har jobbat på Dagens Samhälle och 
Kommunaktuellt i 17 år och tycker att eko-
nomin uppgraderats under den tiden. Det 
finns mer lättillgänglig statistik ända ner på 
verksamhetsnivå, säger Måns Wikstrand.

Samtidigt har han lagt märke till en 
motreaktion vad gäller 
jämförelser.

– Somliga tycker att det 
har blivit för mycket av 
rankinglistor. Det finns 
en risk att det kan styra 
fel. Vill man till exempel 
stiga i rankingen över nä-
ringslivsklimat, så tittar 
man på vilka parametrar 
som är viktiga där istället 
för att se helheten.

I början av 2019 kom-
mer hans Politikernas 
ekonomibok i ny upplaga, 
som främst uppdateras 
just med att investeringar 
och risk ges större tyngd. 
Boken delas ut till politi-

ker av SKL, och i samband med nyutgåvan 
ska Måns Wikstrand på turné med utbild-
ningsdagar för nyvalda. Då ska han bland 
annat ta upp att var och en måste göra en 
riskbedömning för den egna kommunen.

– Investeringsbehoven är stora, och här 
uppstår risker. Var står vi? Vad behöver vi 
bygga? Vad orkar vi med? Vad krävs i form 
av överskott, lån, ekonomiska strategier? 
Har vi långsiktig betalningsberedskap? 
Alltså ekonomi kopplad till investeringsbe-
hov, säger Måns Wikstrand.

ÄVEN ANNA CEDERQVIST skulle lägga tyngd 
på framtidsfrågor och konsekvensanalys, 
om hon skulle utbilda nya politiker.

– Långtidsprognos, utmaningar, risker. 
Vad händer om kommunen minskar med 
50 invånare årligen? Eller skolorna får 100 
elever till? Känslighetsanalys!

Kommunalekonomer och andra tjänste-
män måste bli bättre på att lyfta framåtspa-
nande frågor som demografi, urbanisering 
och hållbarhet.

Hon pekar också på ökad skuldsättning i 
både kommun och bolag.

– Det gör det viktigt med finansiell styr-
ning och hur man ser på risk.

Anna Cederqvist har skrivit Kommunens 
ekonomi – så funkar den, som riktar sig till 
politiker och tjänstemän. Minst lika bra 
tycker hon det är om nyvalda börjar med 
hennes mer generella bok Kommunen – så 
funkar den. Där behandlas grunder som ex-
empelvis kommunernas uppdrag, lagar och 
regelverk, ärendens gång, offentlighet och 
sekretess, ekonomi och målstyrning, etik.

– Det är egentligen första boken för en 
politiker, säger hon. l

RISK. Det gäller för nya 
politiker att få grepp om 
kommunens ekonomi och 
var riskerna finns.

BI
LD

: I
ST

O
C

K

BI
LD

: D
A

G
EN

S 
SA

M
H

Ä
LL

E
BI

LD
: V

A
RA

 K
O

M
M

U
N

7 nödvändiga ekonomikunskaper 
för en kommunpolitiker
• Långsiktig ekonomisk utveckling framåt 
med utmaningar och risker.
• Intäkts- och kostnadsstruktur samt finan-
siering.
• Kommunala utjämningssystemet och mot-
svarande resursfördelning i egna kommunen.
• Förståelse av årsredovisning och delårs-
rapport med resultat- och balansräkning.
• Budget- och styrprocess under året – även 
visavi bolagen.
• Pensionsskulden och dess hantering.
• Hur man gör jämförelser med andra kom-
muner.

Måns Wikstrand.

Anna Cederqvist.
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populära e-Learning i 12 månader. Flera 
e-kurser inom Excel ingår i kursavgiften. 

Som medlem i Kommunalekonomernas 
förening har du rabatterat pris på våra 

Excelkurser. Boka till medlemspris på kef.se.

E-K
URSER IN

GÅR

MEDLE
MSRABATT

 » Excel för Ekonomer - utnyttja Excel på rätt sätt för beräkningar och rapportering 
Stockholm: 27-28 mar, 20-21 maj - Göteborg: 20-21 mar, 20-21 maj - Malmö: 27-28 mar, 20-21 maj

 » Excel Pivottabeller - bemästra Excels kraftfullaste verktyg och spara mycket tid 
Stockholm: 27-28 mar, 22-23 maj - Göteborg: 8-9 apr, 23-24 maj - Malmö: 22-23 maj

 » Excel Avancerad - ta ett kliv till nästa nivå och bli mästare på formler och funktioner 
Stockholm: 15-16 maj

 » Power Pivot & Power BI - bygg beslutsstöd i verktygen du redan har i Excel 
Stockholm: 24-25 apr, 27-28 maj - Göteborg: 24-25 apr, 27-28 maj - Malmö: 15-16 maj

 » Excel Grundkurs - här lär du dig grunderna i Excel - på rätt sätt 
Stockholm: 18-19 mar, 6-7 maj - Göteborg: 13-14 maj

 » Excel för Självlärda - hantera Excel på rätt sätt och spara massor av tid 
Stockholm: 20-21 mar, 10-11 apr, 8-9 maj - Göteborg: 10-11 apr, 15-16 maj - Malmö: 10-11 apr

 » Excel VBA & makron - gör det omöjliga möjligt och automatisera i Excel 
Stockholm: 15-16 maj

Säkra din plats på vårens Excelkurser redan idag.
Boka till rabatterade priser på www.kef.se
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Malins modell bygger på tillit
-En stor ära, jag blev himla glad. En enorm 

bekräftelse. Bara att två oberoende per-
soner tagit sig tid att nominera mig. Och 
att jag fick priset för det jag brinner för, att 
utveckla styrningen i offentlig sektor med 

särskilt fokus på medarbetarnas delaktighet.
Malin Aronssons entusiasm lyser upp den gråkulna 

vinterdagen, när vi träffar henne i kommunhuset i det myt-
omspunna industribältet som fått namn efter lilla Gnosjö.

– Väldigt många har hört talas om Gnosjö-andan. Vi är 
stolta över det, säger Malin och försäkrar att Gislaveds-
borna inte har problem med att det är den mindre grann-
kommunen som blivit symbol för företagsamheten i västra 
Småland.

Gislaveds kommun med 30 000 invånare kan själv ståta 
med 3 000 aktiebolag utspridda i åtta relativt små tätorter. 
I själva Gislaved är den anrika däckfabriken numera lager- 
och kontorshotell, men här finns många andra leverantörer 
till fordonsindustrin. Anderstorp är känt för motorbanan, 
ägd av kommunen. Många svenskar bär handskar från 
Hestra och har en cykel eller stekpanna från Skeppshult. 
Från Smålandsstenar kommer täckplasten till alla de hö-
balar som pryder det svenska odlingslandskapet.

HIT TILL Gislaved pendlar hon varje dag genom skogen de 
sju milen från Borås. Hon ser mest fördelar med att en 
kommundirektör bor på annan ort.

– Jag kan förstå att det finns ett symbolvärde i att bo i 
kommunen. Men om man driver förändringsarbete är det 
viktigt att vara oberoende för egen del och inte bli ankla-
gad för att gynna sig själv eller anhöriga genom beslut 
man fattar. Det är också värdefullt att kunna vara privat på 
hemmaplan.

Hon är uppväxt i Skene i Marks kommun utanför Borås. 
Utbildade sig till kostekonom på Göteborgs universitet. Det 
låter inte som den vanligaste startpunkten för en blivande 
kommundirektör, men hon beskriver det som en ledarut-
bildning med inriktning på storhushåll.

Ett vägskäl i karriären var när hon som kostchef i Sven-
ljunga blev tillfrågad om att bli kommunens tekniska chef. 
Det innebar arbete enbart med ledarskap och beredde väg 
för senare chefsjobb i Borås kommun och Kriminalvården.

Som de flesta andra kostekonomer hamnade hon direkt i 
offentlig sektor.

– För mig är det viktigt att känna att jag gör en insats i 
samhället, säger hon och berättar om sin stolthet över att 
vara delaktig i det hon brukar kalla ”demokratibranschen”.

När hon fick sin utmärkelse på Stora Samhällsgalan i 
maj var Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman 
inbjuden som gäst.

– Det jag uppmärksammades för är det som Tillitsdelega-
tionen driver. Gislaved är inte försökskommun, men vi är 
ofta ute tillsammans och berättar. Hon mer teoretiskt, jag 
mer praktiskt.

Vad är filosofin i ditt ledarskap?
– Att medarbetarna på ett systematiskt och strukturerat 

sätt ska göras delaktiga och medskapande. Det ger bättre 
resultat för dem vi är till för. Det är också viktigt att vara en 
tydlig och kommunikativ ledare, att förklara varför vi gör 
olika saker.

Hon ser en koppling här till politiskt ledarskap och anser 
att Kommunsverige generellt fokuserar lite för mycket på 
välfärdsuppdraget på bekostnad av demokrati- och sam-
hällsutvecklingsuppdraget.

– Många tar vår demokrati för given.
Samtidigt hänger vardagsarbete och demokrati ihop.
– Om vi inte levererar goda resultat slår det mot förtroen-

det. Då upprätthåller vi inte det förtroende som behövs för 
det sociala kontraktet.

DET FINNS inslag i New Public Management hon inte gillar.
– Det har förflyttat politiker och tjänstemän in i välfärds-

uppdraget eftersom det är enklare att mäta. Vi behöver 
fokusera mer på samhällsutveckling och demokrati och 
hitta en bättre balans mellan dessa båda uppdrag.

Tanken går igen i kommunens nya styrmodell, som var 
ett av motiven till att Malin utsågs till Årets offentliga 
ledare 2018. Utmärkande för modellen är ”horisontell styr-
ning, att varje nivå håller sig just till sin egen nivå. Fullmäk-
tige formulerar övergripande uppdrag och prioriteringar 
men bryter inte längre ner det i mål i organisationen. Varje 
nämnd formulerar mål utifrån sitt grunduppdrag.

– Uppdragen stannar på respektive nivå. Vår styr modell 
bringar reda i vem som gör vad och att man har fullt an-
svar.

Att arbeta på motsatt sätt med ”vertikal styrning” inne-
bär att det hela tiden läggs till fler mål på varje nivå.

n – Jag är otroligt stolt över att jobba i demokrati-
branschen, säger Gislaveds kommundirektör Malin 
Aronsson, som ifjol blev förste mottagare av nya 
utmärkelsen Årets offentliga ledare.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ       HENRIK BRUNNSGÅRD

kommundirektör,

Gislaved

Möte med

 Malin 
Aronsson

”Om jag väcker dig mitt  
i natten ska du kunna  
säga vilka faktorer som är  
viktigast i din verksamhet.”
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Malins modell bygger på tillit
kommundirektör,

Gislaved

Möte med

 Malin 
Aronsson

LEDARE. Malin 
Aronsson började 
som kostekonom, 
men kom snabbt in 
på en framgångsrik 
ledarkarriär. 
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– Längst ut i organisationen blir det väldigt många mål som 
andra formulerat.

Istället har Gislaved infört ”vertikal dialog” för att säkra 
uppföljning och kvalitet. Det mäts med ”kritiska kvalitetsfak-
torer”. Men det ska inte vara för många. Då blir det som när 
det tidigare fanns för många mål. Tanken är att om de kritiska 
faktorerna blir bra, blir det andra också bra.

– Om jag väcker dig mitt i natten ska du kunna säga vilka 
faktorer som är viktigast i din verksamhet, och dessa ska du ha 
ordentlig koll på fortlöpande. 

TILLIT ÄR ett genomgående förhållningssätt i modellen.
– När vi inte längre bryter ner mål i organisationen, krävs 

tillit och förtroende mellan de olika nivåerna. Det bygger på 
ständiga samtal och dialog. Utan tillit hade vi inte kunnat 
göra denna förflyttning.

Fullmäktige hade tidigare mängder med mål men har nu 
ringat in sitt fokus till tre områden. Den nya tydligheten i 
målarbetet framhölls också när juryn utsåg henne till Årets 
offentliga ledare 2018.

– Vi tror att man styr 
bättre om man priorite-
rar. Har man många mål, 
prioriterar man inte lika 
mycket.

Fullmäktiges tre 
övergripande mål sam-
manfattas i rubriker: 
förbättra näringslivskli-
matet; barns och ungas 
lärande och uppväxt-
villkor; attraktivitet och 
utveckling.

– Att vara en attrak-
tiv plats innebär till 
exempel att bygga fler 
bostäder. Där finns ett 
skriande behov.

Malin är även vd i 
kommunens bolagskon-
cern och lägger också 

mycket arbete på näringslivsklimatet. Hon gör många före-
tagsbesök och då alltid tillsammans inte bara med närings-
livschefen utan också med samtliga tre kommunalråd.

– Lyssna, prata, skapa goda relationer. Få höra deras erfaren-
heter av oss. Vad har de för planer? Det är viktigt att vi är på 
tårna med detaljplaner och annat.

Konkurrensen om arbetskraft är hård.
– Största utmaningen för företagen är kompetensförsörj-

ningen. Det säger alla.
Och där finns ännu en fördel med den nya styrmodellen – 

kommunen har blivit mer attraktiv som arbetsgivare.
– Det är ett kvitto på att den nya styrmodellen är bra. Man 

söker sig till oss mer nu än tidigare, och det har blivit lättare 
att rekrytera med vårt nya arbetssätt. Skillnaden är uppenbar, 
enligt våra rekryteringskonsulter.

För Malin är det inga konstigheter.
– Jag vill själv jobba i en organisation där jag får vara med 

och påverka. Då utgår jag från att andra också vill det. l

Malin Aronsson om ... 
… att spara och effektivisera: 
”Politikerna har infört krav på 1 procents 
årlig effektivisering. Ansvaret för det äger 
förvaltningen. Men vi får inte lägga ner 
verksamheter. Det är stor skillnad på 
besparing och effektivisering.”

… att förbättra skolresultaten: 
”Vi har tagit emot många från andra 
länder. De kommer in sent i sin utbildning. 
Det har varit en stor utmaning de senaste 
åren, och det märks i skolresultaten. Jag 
är dock trygg med den strategi som vi valt 
för ökad måluppfyllelse.”

… gästfrihet: 
”Vårt kommunvapen är ett gammalt 
karttecken för gästgiveri, och Gislaved ska 
vara en plats där man blir väl mottagen. 
Ett praktiskt exempel på detta är att vi 
sagt att vi kan ta emot fler nyanlända än 
vår tilldelning från länsstyrelsen.”

SYNLIGT. Medarbetarnas delaktig-
het, det är det som Malins Aronssons 
ledarskap handlar om.

NYCKLARNA. Företagarna är viktiga 
om kommunen ska utvecklas. De tre 
kommunalråden och kommundirek-
tören får många företagsbesök. 

Malin Aronsson
Ålder: 44 år.

Bor: Lägenhet i Borås.

Familj: Man, två barn, en 17-årig flicka 
och 15-årig pojke.

Utbildning: Kostekonom, Göte borgs  
universitet. Har byggt på med 
beteende  vetenskap och chefsutbild-
ningar som Ruter Dam.

Yrkesliv: Kostekonom i Borås kommun,  
kostchef och senare teknisk chef i 
Svenl junga, stadsdelschef i Borås, 
region chef vid Kriminalvården Väst och 
kommundirektör i Gislaveds kommun.

Fritid: Träning (styrka, löpning, sim-
ning). Familj, vänner. Stuga i Torpa, 
norr om Varberg.



Statsbidrag & projekt-
medel för kommuner 
äntligen samlade på 
ett ställe

En tjänst från

www.statsbidragsportalen.se
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”Data är det 
nya guldet”

Slut på vårdens spretiga  infosystem

n Digg ska få kommunerna att gilla digitalisering. Men den nya 
myndig heten siktar inte bara på dagens behov av effektiva lösningar.

– Vi måste digitalisera för att kunna hantera framtiden, säger 
generaldirektören Anna Eriksson.
TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT       BILD: STEFAN BOHLIN

Sedan september förra året finns 
Myndigheten för digital förvalt-
ning (Digg) på plats i Sundsvall. 
Uppdrag: samordna och stödja 
den digitala utvecklingen i 

kommunerna och andra delar av offentliga 
sektorn.

– Vi vill förenkla människors vardag och 
hitta andra sätt att arbeta på. Tekniken 
bidrar till att anställda kan jobba med det 
de behövs bäst för, säger generaldirektören 
Anna Eriksson.

Hon understryker att digitalisering inte 
handlar om teknik och IT, utan om verk-
samhetsutveckling. Hur styr man en orga-
nisation och hur jobbar man till exempel 
med värdegrunden i ett digitalt samhälle?

– Snart möter vi medborgare som vuxit 
upp med en surfplatta sedan de var två år.

ETT AV de många uppdrag Digg fått av reger-
ingen är att samordna arbetet med att iden-
tifiera grunddata, till exempel den person-
information som Skatteverket ansvarar 
för, eller fastighetsinformation och annan 
geografisk information från Lantmäteriet. 

Med informationen som grund ska det 
bli enklare att bygga digitala tjänster. Dels 
handlar det om kommunens eller lands-
tingets egna e-tjänster, dels om kommersi-
ella appar som privata aktörer skapar.

I många kommuner pågår redan arbete för 
att göra så kallade öppna data om den egna 
verksamheten mer tillgänglig. Anna Eriks-
son ser en uppgift för Digg i att samordna 
lokala och regionala insatser och driva på 
för att skapa standarder.

– Data är det nya guldet och det som 
driver digitalisering. Vi har hur mycket data 
som helst i offentliga sektorn, men för att 
få ut mesta möjliga nytta måste kvaliteten 
vara hög, säger hon.

Många av myndighetens 45 medarbetare 
är upptagna med frågor som Digg tagit 
över från andra delar av statsapparaten, till 
exempel e-fakturor, e-handel och webbtill-
gänglighet.

DEN 1 APRIL blir e-faktura obligatorisk för alla 
som gör affärer med offentlig sektor. Fort-
farande är många småföretag inte redo att 
använda e-fakturor. Ett av Diggs uppdrag är 
att stötta med utbildning och information för 
att övergången ska bli så smidig som möjligt.

Från 23 september förra året måste kom-
muner, landsting och statliga myndigheter 
anpassa sina webbplatser så informationen 
blir mer tillgänglig, inte minst för personer 
med olika funktionshinder. 

Nya webbplatser måste vara anpassade 
senast den 23 september 2019, medan de 
som fanns redan före lagen har ytterligare 
ett år på sig att rätta till eventuella brister. l

n Från lapptäcke till samordning. 
Snart kan antalet vårdinforma-
tionssystem i regionerna vara 
nedbantade till två.

Västra Götalandsregionen och Region 
Skåne satsar på samma vårdinforma-
tionssystem och kan få sällskap av 

Stockholms läns landsting och Region Gotland.
Övriga regioner väljer ett annat system.
Efter några år med intensiva upphandlingar 

börjar det nu klarna hur det framtida stödet för 
vårdinformation kommer att se ut i landet. 

– Två system håller på att införas i Sverige. Ett 
för de stora och ett för de mindre, säger Ragnar 
Lindblad, programägare, Framtidens vårdinfor-
mationsmiljö i Västra Götalandsregionen.

Målet är enklare administration och bättre 
kontaktvägar för patienter, anhöriga och vård-

”Snart möter vi 
medborgare som 
vuxit upp med en 
surfplatta sedan de var två år.”

DIGGAR HÅRT. Digitalisering är inget annat än 
verksamhetsutveckling, enligt Anna Eriksson.  

PROGRAMÄGARE. Ragnar Lindblad pekar ut 
vägen för framtidens vårdsystem i syd och väst.
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Slut på vårdens spretiga  infosystem ”Det blir lättare att göra rätt 
när många manuella hand-
grepp automatiseras.”

Ragnar Lindblad

Vi frågar … 
Leder digitaliseringen till en 
effektivare verksamhet i din 
kommun?

Jan Häggkvist,  
ekonomichef, 
Köping:
– Vi måste gå 
in i digitalise-
ringen för att 
bli effektivare, 
till exempel 
inom äldre-
omsorgen där 
vi inte har tillräckligt med händer och 
fötter för att klara arbetet tillräckligt 
bra. Vi måste bli bättre på att koppla 
ihop olika system, inte köra dem var 
för sig i olika verksamheter. Köping har 
gemensamma IT- och ekonomisystem 
med Arboga och Kungsör. I samarbetet 
kring digitalisering är också Suraham-
mar med.

Johanna  
Larsson, eko-
nomidirektör, 
Örebro:
– I det stora hela 
får vi hoppas 
och tro att det 
blir effektivare. 
E-faktura är ett 
exempel på att göra samma sak som 
tidigare, men digitalt. Samtidigt är det 
viktigt att komma ihåg att om vi gör 
nya saker med hjälp av digital teknik så 
leder det till nya tjänster snarare än att 
effektivisera det vi redan gör. Nu ska 
vi också bli bättre på att följa upp vad 
de digitala satsningar vi redan gjort har 
lett till.

Inga-Lill Fritsch, 
ekonomichef,  
Sollentuna:
– Ja, i Sollentuna 
jobbar vi stän-
digt med att 
förbättra det ar-
bete kommunen 
bedriver och de 
tjänster vi erbjuder. Framför allt hand-
lar det om en verksamhetsutveckling 
med hjälp av digitaliseringen. Vi har 
precis anställt en digitaliseringsstrateg, 
gått igenom hela vår inköpsorganisa-
tion och ska dra igång ett införande av 
e-handel. Vi har också kommit långt 
med e-fakturor. Det är en spännande 
utveckling.

givare. Med hjälp av ett nytt vårdinforma-
tionsstöd ska hälso- och sjukvården på ett 
effektivare sätt kunna möta krav och behov 
och göra patienterna mer delaktiga i sin 
vård. 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN (VGR) signe-
rade i slutet av hösten ett kontrakt om det 
nya IT-stödet för hälso- och sjukvården 
med Cerner Sverige AB. Målet är att det nya 
systemet Millenium ska vara infört i hela 
regionen i början av 2023. Eftersom VGR 
har genomfört upphandlingen i samverkan 
med samtliga 49 kommuner i regionen kan 
även den kommunala hälso- och sjukvården 
ansluta. Kostnad: 2,1 miljarder kronor …

– Nu ska vi rulla ut det till 45 000 medar-
betare i regionen och 25 000 i kommunerna. 
Det blir möjligt att få in beslutsstöd och pro-
cesstöd och följa upp verksamheten på ett 

helt annat sätt. Det blir lättare att 
göra rätt när många manuella handgrepp 
automatiseras, säger Ragnar Lindblad.

Tidigare förberedde de tre stora regionerna  
en gemensam upphandling av ett nytt 
vårdinformationssystem. Men samord-
ningen upphörde när Region Skåne 2017 var 
först ut med ett enhetligt vårdinformations-
system för både primärvård och sjukhus-
vård.

Stockholms läns landsting (SLL) har ännu 
inte bestämt vilket alternativ som SLL och 
Region Gotland ska välja. 

Övriga regioner och landsting har sam-
lats kring ett vårdinformationssystem som 
levereras av bolaget Cambio Healthcare 
Systems AB. l
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Första uppsatsvinnarna 
strålade ikapp!

n Vilka faktorer leder till ett 
fram gångsrikt byggprojekt 
och varför väljer landsting och 
regio ner olika ersättningssys-
tem inom psykiatrin? Det vet 
vinnarna i KEF:s uppsatstävling.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT 

För första gången delade Kommunal-
ekonomernas förening ut priset Årets 
kommunalekonomiska examensarbete. 

Syftet är att öka studenters intresse för 
kommunal ekonomi och lyfta fram kom-
munala sektorn som arbetsmarknad. För 
att ha en chans att vinna måste uppsatser-
na ha bäring på KEF:s verksamhetsområde. 

– Vi hade som mål att komma fram till nå-
got man kan använda i praktiken och som 
kan utveckla nuvarande forskning, säger 
Alexander Barck-Holst.

Tillsammans med Georg Almström har 
han studerat projektstyrning och vilka fak-
torer som resulterar i ett lyckat projekt. Upp-
satsen utgår från en fallstudie de gjorde vid 
ett modernt byggprojekt i Stockholm och de 
var klara med sin utbildning vid Stockholm 
Business School för ett år sedan.

DE ANDRA pristagarna – Hanna Myrskog, 
Linnea Lindberg och Filippa Bäckegren – 
är i sluttampen av sina studier på Ekonomi-
högskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö. 
De har undersökt konsekvenserna av att 

Landstinget i Värmland och Region Krono-
berg tillämpar olika ersättningssystem 
inom psykiatrin. 

– Vi tyckte det var intressant att man kan 
sätta två olika priser för samma vårdinsats 
och vi ville se vilka beslut det leder till, säger 
Filippa Bäckegren. 

Diagnosrelaterade grupper (DRG) är 
ett av de vanligaste ersättningssystemen 
inom hälso- och sjukvård i dag, men upp-
satsförfattarna konstaterar att det råder 
stor oenighet om huruvida systemet ska 
användas inom psykiatrisk vård eller inte. 
Att Landstinget i Värmland valt att tillämpa 
DRG i den psykiatriska vården beror på att 
det värdesätter ett gemensamt system för 
hela landstinget. Ett enhetligt mått bidrar 
till enkelhet.

REGION KRONOBERG har däremot valt att inte 
använda DRG inom psykiatrin med motivet 
att systemet inte motsvarar genomsnitts-
kostnaden tillräckligt bra för att ersätta 
enstaka vårdtillfällen.

– Det vi tyckte var intressant var vad de 
lade för vikt i beslutet, säger Linnea Lindberg.

Idén till uppsatsämnet fick trion via 
Hanna Myrskogs extrajobb på Region 
Kronoberg. 

– Jag tar emot fakturor från andra lands-
ting och ser att de skiljer sig åt en hel del, 
säger hon.

Även Georg Almström hade ett extrajobb 
som ledde vidare till uppsatsarbetet. På 
Stockholms stads bygge vid Sergels torg 
hade han en hel del kontakter och mötte 
ett stort intresse för idén att identifiera 
vilka faktorer som ligger bakom en lyckad 
projektstyrning. 

Vad betyder priset?
– Ett bra tillfälle visa upp sig. Tävlingen 

motiverar oss studenter att skriva en bra 
uppsats, säger Georg Almström. 

Det är i slutskedet av studierna som 
kontakter etableras mellan studenter och 
arbetsgivare. Priset kan bidra till att fler 
studenter börjar söka sig till kommunerna.

Men det handlar också om att de kommu-
nala arbetsgivarna behöver bli mer aktiva 
gentemot utbildningarna och studenterna, 
framhåller Alexander Barck-Holst.

– De borde ta chansen att visa upp sig 
mer, marknadsföra sig bättre, till exempel 
genom att delta på mässor, säger han.

Samtliga vinnare fick ta emot diplom 
och för varje uppsats delades prissumman 
10 000 kronor ut under Ekonomichefs-
dagarna i Stockholm. l

”Vi tyckte det var intressant att man kan sätta två 
olika priser för samma vårdinsats och vi ville se 
vilka beslut det leder till.” Filippa Bäckegren

PRISAD TRIO. Filippa Bäckegren, Linnea Lindberg och Hanna Myrskog på 
Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö prisades för en uppsats 
om ersättningssystem inom psykiatrin.

PRISAD DUO. Alexander Barck-Holst och Georg Almström vid Stockholm 
Business School fick pris för en uppsats om projektstyrning.
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Ekonomichefsdagarna 2019

”Projekt ska förflytta  
verksamhet till nytt läge”
n Realisera nyttan och undvik 
på det sättet att stora investe-
ringar går förlorade i misslycka-
de projekt.

– Vi måste bli bättre på att for-
mulera mätbara, konkreta mål, 
säger Daniel Jafari, konsult och 
expert på strategisk utveckling.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

 

Vad får vi för värde av de pengar vi in-
vesterar? I ett privat företag står det 
på sista raden i resultaträkningen, 

men i en kommun eller ett landsting är det 
inte lika enkelt.

Värdet – och nyttan – i offentlig verk-
samhet är ofta en förändring för att uppnå 
största möjliga effekt för medborgarna.

Daniel Jafari pekar på tre faser i en 
förändring. Först måste målen definieras 
och en kostnads- och nyttokalkyl tas fram. 
Business case och annat beslutsunderlag 
kan behövas. Sedan är det tid att ta beslut 
om att starta ett projekt som ska leverera 
resultatet.

– Nyttan kommer först då organisationen 
anammar det nya resultatet och börjat an-
vända det. Om inte verksamheten förflyttats 
till ett nytt läge har det varit en onödig 
investering, säger Daniel Jafari.

Han har sett många exempel på att man 
först fattar beslut om att starta ett projekt, 
utser projektledare och ber den göra en 
kalkyl. 

– Redan här blir det problem eftersom be-
räkningen måste göras innan beslut fattas 
om att starta ett projekt. När det väl dragits 
igång kommer ofta prestige in i bilden och 
då blir det svårt att lägga ner.

FÖR ATT understryka betydelsen av att göra 
saker i rätt ordning hänvisar Daniel Jafari 
till en amerikansk undersökning, som visar 
att över 20 procent av alla investeringar går 
förlorade på grund av misslyckade projekt. 

– Vi är dåliga på att formulera våra mål. 
Ofta nöjer vi oss med diffusa beskrivningar 
som snarare är en viljeinriktning eller en 
vision. Vi måste bli bättre på att ställa upp 
mätbara, konkreta mål.

Han rekommenderar noggrann uppfölj-
ning av de nyckeltal som går att ta fram 
i varje verksamhet. Till exempel kan det 
handla om hur många ärenden man hante-
rar i timmen eller per vecka.

– Förr eller senare kommer vi upptäcka 
behov av förändring och förbättring och hur 
verksamheten kan bli effektivare. 

Daniel Jafari återkommer ofta till begrep-
pet nyttorealisering. Han beskriver det som 
ett sätt att styra verksamheten så att den 
förflyttas från nuläget till det förväntade ef-
fektmålet. Nyttorealisering är ett lednings- 
och styrningskoncept och går ut på att styra 
mot mål.

För att klara den förflyttningen räcker det 
inte med att genomföra enstaka projekt.

– Ett ensamt projekt ger resultat, men det 
kommer nästan aldrig att leverera nytta. 

Daniel Jafari framhåller att nytta måste 
kunna verifieras och följas upp. Nyttan 
måst e också vara tydligt kopplad till verk-
samhetsmålet. 

– En nytta som inte är mätbar är ingen 
nytta. Alla uppföljningar behöver inte vara 
vetenskapliga. Det kan vara så enkelt som 
att jag ställer mig utanför kommunhuset 
och frågar de första hundra personerna som 
passerar, säger han. 

EN STYRNING mot strategiska mål säkrar att 
en verksamhet ägnar sig år rätt saker och 
att ett förändringsarbete siktar in sig på 
det som behöver ändras. Men för att lyckas 
måste ledningen motivera personalen och 
därför behöver cheferna jobba med föränd-
ringsledning, understryker Daniel Jafari. 

Han framhåller att svenska arbetsplatser 
har många högt utbildade medarbetare som 
är självständiga och ifrågasättande, samti-
digt som det inte ligger i chefskulturen att 
peka med hela handen. 

– Cheferna vill få med sig personalen, 
därför är förändringsledning väldigt viktigt 
i Sverige, säger Daniel Jafari. l

NYTTIG kille. Tydliga mål, 
nyttoinriktad uppföljning 
och medveten förändrings-
ledning, ja då flyttar du 
hela organisationen, enligt 
Daniel Jafari. 

BI
LD

: S
TE

FA
N

 B
O

H
LI

N

Frågor att ställa sig innan 
man startar ett projekt
•  Vad är det för nytta som ska uppnås? 

•  Hur ska nyttan realiseras? 

•  Vem har ansvaret för att nyttan 
realiseras?

•  När uppkommer nyttan?

•  Hur ska nyttan följas upp? 

•  Vem är ansvarig för uppföljningen?



Mer tid åt rätt saker

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

att använda våra resurser e�ektivt
Sandra Flodmark, 

Systemansvarig Ekonom på Höganäs Kommun

“

”

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

och ett användarvänligt ekonomisystem kan
utgöra en möjliggörare för digitalisering.

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

läggas på mer värdeskapande arbetsuppgifter.

www.Unit4.se
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Notiser 

Södra kretsen  
prisade studenter

n I januari presenterades SNS 
Konjunkturrådsrapport 2019 om 
en ny kommunmodell. Några av 
rapportförfattarnas förslag rör-
de sig på kända marker, exem-
pelvis färre riktade statsbidrag, 
mindre statlig detaljstyrning, en 
ökad samverkan och ett förtyd-
ligande av ansvarsfördelningen 
mellan stat och kommun.

TEXT: THOMAS PETTERSON 

Men författarna föreslog även en 
asymmetrisk kommunmodell där 
staten tar över en del av ansvaret 

för vissa områden från kommuner med 
liten kapacitet. Skolan nämndes som ett 
lämpligt område, och det förslaget fick både 
stöd och kritik. 

– Jag tror inte att det är en bra lösning. 
Dels skulle det bli dyrt att bygga upp ett 
system där staten finns i alla mindre kom-
muner och dels tror jag det blir ojämlikt, 
förutsättningarna blir väldigt olika mellan 

kommunerna. Jag tror inte heller det skulle 
lösa problemet med bemanning i glesbyg-
den. Kompetensförsörjningen skulle fort-
farande vara svår, sade Annika Wallenskog 
i en kommentar till Lärarnas Tidning. 

I samma veva stod det klart att den 
fyrpartiöverenskommelse som ska lägga 

grunden för den nya regeringen innehöll en 
punkt om att låta utreda ett statligt huvud-
mannaskap om skolan. SKL:s ordförande 
Lena Micko välkomnade en utredning om 
huvudmannaskapet, men var starkt kritisk 
till tanken om ett statligt huvudmannaskap 
för skolan. l

n I höstas delade KEF:s Skåne-
krets ut sitt pris för bästa kandi-
datuppsats för tredje gången. 
Priset gick till Jacqueline van der 
Bilt och Ebba Engdahl vid Hög-
skolan i Kristianstad för en studie 
om relationen mellan förtroen-
devalda och externa revisorer.

TEXT: THOMAS PETTERSON 

Den vinnande uppsatsen bar titeln 
Kommunal revision. Den outforskade 
relationen mellan förtroendevalda 

och externa revisorer. Tre kommuner ingick 
i studi en och både förtroendevalda och 
externa revisorer intervjuades. Relatio-
nen beskrevs utifrån begreppen reliance, 
competence, independence, earlier work 
performance samt trust. I uppsatsen lyfts 
också priset fram som en viktig, för vissa 
kommuner avgörande faktor.

Vilken av de fem faktorer ni nämner var  
viktigast för de förtroendevalda revisorerna? 

– Kompetensen spelade stor roll och 
nämndes i alla upphandlingar. Hög kompe-
tens samt kvalitet var något alla förtroende-
valda revisorer eftersökte, men även tidigare 
erfarenheter hos de externa revisorerna 
speglade vilken sorts kompetens de kunde 
tänkas ha och skapade tillit, säger Jacqueline 
van der Bilt.

Kommunal revision har ilskna kritiker. Vad är 
ert intryck efter er studie av den kommunala 
revisionen?

– De förtroendevalda revisorerna var alla 
överens om att oberoendet är viktigt och att 
deras politiska bakgrund sällan återspeglas 
i arbetet. Samtidigt framkom det att det har 
förekommit enskilda händelser där deras 
opartiskhet ifrågasatts. Men utifrån våra 
intervjuer verkar båda parter vara nöjda 
med hur den kommunala revisionen är 
uppbyggd, säger Ebba Engdahl.

Efter examen på ekonomprogrammet 
läser Jacqueline van der Bilt vidare på 
magisternivå och jobbar som redovisnings-
konsult medan Ebba Engdahl anställts på 
Skatteverket. l

PRISVÄRDA. Jacqueline van der Bilt och 
Ebba Engdahl har studerat relationen mellan 
förtroende valda och externa revisorer.

DAGS NU? Allt fler röster höjs för en förstatligad skola i någon form.

Nya förslag om förstatligad skola
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Tänk större.
Bygg mindre.

Parmacoskolan. Lektion 2:Parmacoskolan. Lektion 2:

Planera efter det verkliga behovet,
istället för prognoser.

Tänk större.

Parmacoskolan. Lektion 2:Parmacoskolan. Lektion 2:

I takt med den nuvarande tillväxten vet vi att kommuner behöver bygga
nytt och större. Men frågan är hur?

Satellitmodellen är ett nytt sätt att lösa lokalfrågor på – ett sätt som alltid ger 
dig rätt yta. Den förenar permanenta byggnader med hyrda dynamiska lokaler och ska-
par en långsiktig lösning. I modellen utgår vi från en basbyggnad, där du hyr du till

lokaler efter behov. Delarna byggs sedan samman med praktiska passager.

Satellitmodellen gör att du minskar riskerna med permanent ägande. Vi bygger helt
enkelt större, i samma takt som tillväxten. Förändras ditt behov, förändrar vi

lokalerna. Det gör att du bara betalar för den yta du använder. 

Kontakta oss för att få veta hur vi kan hjälpa dig eller läs mer på parmaco.se



34 KOMMUNAL EKONOMI  #1  2019

KEF

Digitalisera och effektivisera
verksamhetsstyrningen. 
Vill du veta hur?
Fler än 70 kommuner arbetar i Hypergenes webbaserade 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.
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n Det svenska VA-nätet be-
höver rustas upp och på sina 
håll byggas ut. På KEF:s uppdrag 
har Mattias Haraldsson vid 
före tagsekonomiska institu-
tionen i Lund studerat hur 34 
kommuner hanterar sina VA- 
investeringar.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

Idag är det större fokus på VA-sektorn när 
kommunens framtida investeringsbehov 
utreds.
– Det märks inte minst genom att både 

storleken på VA-investeringarna och ande-
len VA investeringar av kommunens totala 
investeringar har ökat markant på senare 
år, förklarar han.   

Enligt en tidigare studie från Svenskt 
Vatten ligger investeringsbehovet på 1 500 
kronor per invånare och år fram till 2028.

– Mina studerade kommuner ligger rätt 
mycket över den nivån. En förklaring är 
att många av dem är tillväxtkommuner. 
Överraskande bra var att en tredjedel har 
en planering som sträcker sig ända fram till 
2028 eller längre. På pappret ser det ut som 
att det finns en framförhållning.

Avsatta medel och planering i all ära, det 
blir ändå för lite verkstad. Bara 64 procent 
av planerade investeringar genomfördes de 
senaste tre åren.  

– Det är brist på kompetens på beställar- 
och utförarsidan. Det är ett större bekym-
mer än finansieringen. Besvärligast är 
det i mindre kommuner som bara hade en 
genomförandegrad på 53 procent. 

En tydlig trend är allt fler bolag och förvalt-
ningar placerar sina överuttag i så kalla de 

investeringsfonder. 
Det är en möjlighet 
vattentjänstlagen ger 
sedan 2007.

– Det ska vara speci-
fika investeringar som 
kommer hela kollekti-
vet tillgodo. Tillämp-
ningen är inte helt 
tydlig och det finns en 

del tveksamma objekt kopplade fonderna, 
konstaterar han.

Det finns en tydlig demokratisk aspekt på 
hantering av överuttag, anser han:

– Det är viktigt att det finns ett uttalat 
politiskt beslut om hanteringen av över-
uttagen: antingen ska de gå till fondering 

eller återföras till kollektivet. Det tror jag 
sällan sker. 

Han har också noterat en praxisför-
skjutning: avskrivningstiderna har blivit 
betydligt längre. 

– I denna begränsade studie ligger 
avskrivningstiderna på över 50. Det hänger 
främst ihop med de stora investerings-
behoven, längre avskrivningstider blir för-
delaktigt. Men det är också en effekt av en 
diskussion om relationen mellan verkliga 
nyttjandeperioder av valda avskrivnings-
tider inom VA-branschen, så praxisförskjut-
ningen är på det hela taget inte fel. l

Anm: Studien Investeringar inom kommunal vatten- och 
avloppsverksamhet. Praxis avseende ekonomisk planering, 
fondering och redovisning finns att ladda hem på kef.se.

VA-investeringarna ökar 
trots kompetensbrist

LITE VERKSTAD. Det är ont om kompetens på beställar- och utförarsidan, särskilt under högkonjunktur.

Mattias Haraldsson.



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

Via Kommuninvest har hittills fler än 230 kommunala  
investeringsprojekt finansierats med Gröna lån, till ett 
totalt värde om nära 40 miljarder kronor. Lånen fi
nansieras genom att Kommuninvest emitterar gröna 
obligationer, som till stor del köps av gröna investe
rare. Kommuninvest har hittills emitterat fem gröna 

obliga tioner och är Sveriges största emittent av gröna 
obligationer. Gröna lån kan som i Mörbylångas fall an
vändas för att finansiera innovativa VAinvesteringar, 
men även satsningar på förnybar energi, gröna bygg
nader och klimatanpassning (vårt ramverk omfattar åtta 
projekt kategorier). Det är ett utmärkt verktyg för att 
uppmärk samma och driva på miljöarbetet och under
lätta samarbete mellan ekonomi och miljöspecialister. 

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

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

www.kommuninvest.se/gronalan

I Mörbylånga finansierar Gröna lån en världsunik 
satsning på ett nytt vattenverk, där avsaltning av 
Östersjövatten kombineras med återvinning av 
industriellt processvatten. Att långsiktigt trygga 
vattenförsörjningen för kommuninvånare och 
näringsliv är särskilt viktigt på södra Öland, som 
påverkats kraftigt av klimatförändringarna med 
torrare somrar de senaste åren. 
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Forskar- 
hörnan

ROBERT JONSSON

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

Det parlamentariska landskapet i kommunerna och i regionerna 
är sig inte likt! Att ett parti eller att något av de traditionella 
blocken har egen majoritet i fullmäktige har blivit ovanligare,  

vilket medfört en betydande ökning av antal minoritets- och block-
överskridande styren. Under forskarsidorna presenterar Johan 
Wänström, forskare och statsvetare vid Linköpings universitet, Centrum 
för kommunstrategiska studier, CKS, en studie som handlar om det 
nya parlamentariska landskapet i kommunerna och regionerna.

JOHAN SYNLIGGÖR bakomliggande processer vid bildande av blocköver-
skridande majoritetsstyre i kommuner och regioner. Via studien 
fram  kommer att många politiker som ställdes inför det faktum att det 
uppstått ett nytt parlamentariskt landskap såg den nya situationen 
som ett möjlighetsfönster. Sakfrågor som man var/blev överens om 
prioriterades liksom att tydligt definiera vad man ville åstadkomma 
tillsammans. Frågor som ansågs omöjliga att hantera parkerades i 
väntan på andra val. 

I DET här numrets andra artikel 
presenteras en sammanfattning 
av en rapport som handlar om 
resultatjustering i kommunsek-
torn. Rapporten har författats av 
forskaren och företagsekonomen 
Pierre Donatella, vid Göteborgs 
universitet och Kommunforskning 
i Västsverige (KFi). Rapporten har 
getts ut via KFi:s rapportserie och 
beskriver att det förekommit både 
positiva och negativa onormala 

periodiseringar. Variationerna kan förklaras av en strategi hos kommu-
nerna om att undvika alltför avvikande resultat och därmed utjämna 
resultatet. Att det förekommer resultatjustering i kommunsektorn 
försvårar jämförelser över tid. 

UNDER FOU-NYTT presenteras en rapport från Förvaltningshögskolan 
som handlar om revisionskvalitet i svenska kommuner. Rapporten har 
författats av Magnus Thor som är doktorand vid Förvaltningshögskolan 
i Göteborg. Rapporten synliggör att anlitad revisionsbyrå marginellt 
påverkar följsamheten gentemot redovisningsregleringen. Val av byrå 
eller kontor har därmed enbart en mycket liten påverkan på följsam-
heten. l

”Frågor som ansågs 
omöjliga att hantera 
parkerades i väntan 
på andra val.”

n DE FÖRSTA kunskapstesterna genomfördes i 
slutet av 2018. Fortsättning följer med nya tes-
ter under 2019 där erfarenheterna från de första 
testerna bland annat inneburit längre tid för provens 
genomförande. Arbetet med att bygga på delarna i 
certifieringsprogrammet fortsätter under 2019. 

n KEF CERTIFIERAD kommu-
nalekonom är numera ett 
registrerat varumärke hos 
Patent- och registreringsver-
ket. Så nu är titeln skyddad, 
ingen kan svänga sig med 
titeln utan att ha papper på 
att man klarat KEF:s tester.

Kunskapstesterna på banan

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

n I AUGUSTI är det dags för föreningsmöte. Den 
här gången är det Linköping som är destinationen 
och konferensen ordnas i samarbete med Krets 2 
Södermanland & Östergötland. Datum är den 29–30 
augusti och till föreningsmötet hör också en samling 
intressanta seminarier. 

Var gärna ute i god tid med anmälan, förenings-
mötet lockar alltid många medlemmar!

GOD-
KÄND? 
Snart är 
det dags för 
kunskaps-
tester i 
KEF:s certi-
fierings-
program. BI
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Nya parlamentariska 
landskapet – ett  
möjlighetsfönster?

 

 

 

 
  
 

   
 
 

 

 

Registreringsbevis för varumärke   
 

Av  KEF Cer t i f i e rad  kommunalekonom  

 

Varumärkesansökan nummer 2018/05632 ingavs 2018-09-24 och registrerades 2018-12-18 under nummer 
550158. Kungörelsedag 2018-12-18. Patent- och registreringsverket intygar att ovan avbildade varumärke 
är infört i varumärkesregistret med de uppgifter som uppges på bevisets baksida.  
 

Patent- och registreringsverket 2018-12-18  
 

 

 

 Peter Strömbäck   Generaldirektör    

KEF

Föreningsmöte i Linköping

Starkt varumärke! 
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Efter valet 2014 stod det klart att ett nytt politiskt 
landskap hade brett ut sig i Sveriges kommuner 
och regioner. Det var framförallt Sverigedemo-
kraternas framgångar som gjorde att ingen av de 
två traditionella blocken förfogade över en egen 

majoritet i fullmäktigeförsamlingarna, med en kraftig 
ökning av antalet minoritets- och blocköverskridande 
styren som följd.

På uppdrag av SKL har undertecknad studerat hur koa-
litionsbildningsprocesserna fungerade i kommuner och 
regioner där det bildades blocköverskridande majoritets-
styren efter valet 2014. Studien bygger på intervjuer med 26 
ledande politiker i fem kommuner och två regioner.

Att börja samarbeta med partier som tidigare betecknats 
som huvudmotståndare är inte sällan kontroversiellt. 
Inte minst kan det vara svårt för partimedlemmar som 
inte följer det dagliga politiska arbetet att fullt ut förstå 
att den traditionella vänster-högerideologin inte är lika 
påtaglig i kommunerna och regio nerna som i rikspolitiken. 

Den insikten är oftast starkare bland de ledande politiska 
företrädarna, vilka också ofta istället framhäver vikten 
av partiernas samarbetsförmåga. När man inte längre är 
begränsad till att bara samarbeta med partierna i samma 
block finns det möjlighet att välja bort de partier från det 
egna blocket som man upplever att det är svårt att samar-
beta med – detta till förmån för de partier på andra sidan 
blockgränsen som man uppfattar har en bättre samarbets-
förmåga.

TIDIGARE ERFARENHETER av samarbeten mellan olika partier 
och politiker präglar således ofta koalitionsbildnings-
processer. Med en etablerad ömsesidig förståelse och tillit 
mellan ledande politiker kan processen gå relativt fort 
även om partierna i fråga aldrig har suttit i samma styre. 
Det kan naturligtvis handla om vad som ofta beskrivs som 
personkemi, men det kan också vara politiker som formellt 
sett varit motståndare under många år men som samti-
digt har lärt känna varandra väldigt väl. Om tilliten och 
förståelsen mellan ledande personer inte är lika stark kan 
man behöva ägna mycket tid till att etablera den förståelse 
och tillit som krävs för att skapa förtroendefulla samtal. Ett 
annat alternativ är att ha en starkt formaliserad koalitions-
bildningsprocess där deltagarna i första hand förlitar sig 
till rutinerna snarare än på relationerna under koalitions-
bildningsprocessen. 

Traditionellt sett har fördelningen av viktiga poster i 

Blockbrytare med 
nytt strategitänk
n Att bilda en koalition över blockgränserna kräver för-
ändrade arbetssätt och skapar nya problem – men ger 
också många möjligheter. Det är viktigt med jämvikten 
och att inget parti degraderas till stödparti, visar en stu-
die av forskaren Johan Wänström på uppdrag av SKL.

Forskare skriver

UTANFÖR. I en koalition är det viktigt att inget parti behandlas som ett stödparti, särskilt om koalitionen går över blockgränserna.

BI
LD

: I
ST

O
C

K

JOHAN WÄNSTRÖM 

universitetslektor i stats-

vetenskap vid Centrum för 

kommunstrategiska studier  

på Linköpings universitet.

Månadens 
forskare



38 KOMMUNAL EKONOMI  #1  2019  

styrelser och nämnder haft högst prioritet och därmed han-
terats först i många koalitionsbildningsprocesser (Wångmar 
2006). Då har partier som befinner sig inom samma politiska 
block oftast tagit för givet att man delar samma värderingar 
och därmed inte borde ha några problem med att komma 
överens om sakpolitiken. När man för fösta gången bildar ett 
blocköverskridande styre har man emellertid inte upplevt 
det som lika självklart att man har liknande åsikter i alla 
frågor. I studien framhävs därför betydelsen av att komma 
överens om sakpolitiken innan man fördelar de ledande 
posterna i nämnder och styrelser. 

MÅNGA AV de intervjuade politikerna beskrev vad som skulle 
kunna betecknas som ett möjlighetsfönster där man foku-
serade på vad partierna i den tilltänkta koalitionen kunde 
uppnå tillsammans. Ett exempel var när Vänsterpartiet och 
Moderaterna i en norrländsk kommun såg möjligheten att 
samarbeta kring ett stort samhällsbyggnadsprojekt. För 
att kunna göra det behövde partierna nedprioritera stora 
långtgående reformer inom andra politiska sakområden 
såsom 6-timmars arbetsdag samt privata utförare i verk-
samheten. De frågorna fick man vänta med att driva till en 
annan mandatperiod och då förmodligen även i en annan 
samarbetskonstellation. I det sammanhanget vittnar många 
dessutom om betydelsen av att det är arbetet med specifika 
sakfrågor snarare än bara en önskan om att hålla andra par-
tier borta från makten som ska vägleda samarbetet – att man 
tydligt definierar vad man vill genomföra tillsammans. Ofta 
jämförde partierna sina lokala valprogram och konstaterade 
då att de exakta skrivningarna kunde skilja sig åt men att 
partierna i praktiken hade en väldigt lika syn på vad man 
ville uppnå och hur det skulle ske. 

DET KRÄVS emellertid även en plan för hur man ska hantera 
de sakfrågor där man initialt står långt ifrån varandra. 
Försöker man blunda inför den sortens frågor är det stor risk 
för att de skapar problem senare under mandatperioden. De 
intervjuade politikerna vittnar därför om vikten av att i den 
sortens frågor identifiera en kompromiss som alla parter kan 
leva med och försvara under hela mandatperioden men som 
ingen part kanske är riktigt nöjd med. 

Precisionen och kvantiteten i vad man kommit överens 
om att göra och inte göra tillsammans under mandatperi-
oden skiftade samtidigt stort mellan olika kommuner och 
regioner. I några fall identifierades flera hundra punkter som 
klargjorde vad som gällde i olika frågor. Detta inkluderade 
således ett svar på alla potentiella frågor som skulle kunna 
hamna på den politiska dagordningen. Många tjänstemän i 
kommunerna och regionerna vittnade i det sammanhanget 

om att man föredrog att förhålla sig till en gedigen lista på 
vad politikerna ville göra snarare än en kort lista på vad 
man inte skulle göra. Samtidigt går det inte att förutspå alla 
frågor som kommer att dyka upp under de närmaste 
fyra åren. I diskussionerna kring olika potentiella 
politiska frågor bildas det emellertid ofta en 
djupare förståelse för samarbetspartiernas 
perspektiv och behov, vilket utgör en bra 
grund när man ska hantera nya frågor 
under mandat periodens gång.   

För att handlingskraftigt 
kunna genomföra det man vill 
genomföra tillsammans 
betonades även be-
tydelsen av grundliga 
diskussioner och 
överenskommelser 
kring hur samarbe-
tet i koalitionen ska 
fungera i praktiken. 
Hur och när ska man 
till exempel kommunicera med 
varandra – internt partierna och politikerna 
emellan, men också utåt till media och 
medborgare. Den sortens diskussioner, 
inklusive hur man ska hantera even-
tuella konflikter, genererar inte bara 
formella dokument som vägleder 
arbetet under mandatperioden, det 
bidrar även det till den ömsesidiga 
förståelse som krävs för att samarbe-
tet ska fungera väl. 

ATT BEHANDLA varandra som jämbördiga parter och att 
inget parti i praktiken får rollen av ett stödparti beskrevs av 
många som en vital del av ett starkt samarbete. Det här kan 
till exempel avspegla sig i fördelningen av ledande poster i 
nämnder och styrelser där betydelsen av reell insyn och på-
verkan för alla styrande partier prioriteras högre än propor-
tionerlig fördelning i relation till partiernas storlek. Utifrån 
ett demokratiteoretiskt perspektiv kan man diskutera om 
det är rimligt att partier med vitt skilda väljarstöd betraktas 
som jämbördiga, men i det praktiska arbetet betraktades det 
således som viktigt för att få till ett väl fungerande styre. l

Referenser:
Wångmar, E. (2006) Samlingsstyre, blockstyre, mångstyre. Kommunalpolitiska 
styrelseformer 1952–2002. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet.

Wänström, J. (2018) Koalitionsbildningsprocesser i ett nytt politiskt landskap. 
Förberedel  ser för ett handlingskraftigt styre. Stockholm: SKL.
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Så kallade resultatjusteringar är en företeelse som 
uppmärksammats i olika sammanhang under 
de senaste decennierna, inte minst i kölvattnet 
av redovisningsskandalerna som har avslöjats 
i både Europa och USA. Med sådana justeringar 

avses att uppskattningar och bedömningar, som finns vid 
upprättandet av den externa redovisningen, används för att 

påverka de ekono-
miska resultaten som 
rapporteras.

Det finns mycket 
som tyder på att 
resultatjusteringar förekommer i den svenska kommunsek-
torn. Till att börja med finns det gott om anekdotiska bevis 
på att enskilda kommuner ibland agerar på detta sätt, varav 
flera av de mer välkända exemplen är från de senaste årens 
bokslut. Vidare finns det även forskning, som är baserad på 
data från vissa år under 2000-talet för alla kommuner, som 
indikerar att förekomsten av sådana resultatjusteringar 
är ganska utbredd i kommunsektorn (se Stalebrink, 2007; 
Donatella, 2011; Donatella, 2016; Donatella, Haraldsson och 
Tagesson, 2018).

Med anledning av att Riksrevisionen inledde en gransk-
ning av räkenskapssammandragets tillförlitlighet aktu-
aliserades även frågan om hur resultatjusteringar i en-

Forskare skriver

Önskeresultat ger 
många förlorare
n Både positiva och negativa resultatjusteringar före-
kommer i svenska kommuner. Variationerna kan 
för klaras av en strategi hos kommunerna om att 
undvika alltför avvikande resultat. Att det förekommer 
resultat justering minskar redovisningens trovärdighet 
och medför betydande negativa effekter, konstaterar 
Pierre Donatella i en KFI-rapport.
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FoU-nytt n FLERTALET TIDIGARE studier av följsamhet mot 
redovisningsreglering i såväl svensk kommunal 
sektor som kommunal sektor i andra länder har 
försökt förklara redovisningsval utifrån olika 
mått på revisionskvalitet. Revisionskvalitet bru-
kar förstås som revisorns förmåga att upptäcka 
och rapportera om fel.

Jag har i min rapport Revisionskvalitet i 
svenska kommuner. En studie om följsamhet mot 
redovisningsregleringen gått ett steg längre än 
tidigare studier genom att skärskåda en av de 
mest använda proxyerna för revisionskvalitet: 
anlitad revisionsbyrå. 

En proxy kan i en kvantitativ undersökning 
förklaras som ett ställföreträdande mått för 
något som man inte kan mäta. Exempelvis är det 
svårt att mäta hur bra en revisor arbetar, vilket 
för med sig att man i stället får mäta sådana 
saker som nedlagda arbetstimmar från revisorn. 
En omfattande mängd litteratur pekar på att det 
finns skillnader mellan revisionsbyråerna och 
använder därför anlitad revisionsbyrå som proxy 
för revisionskvalitet, med motiveringen att en 
viss firma eller viss typ av firma erbjuder en bättre 
revision. Viss litteratur från privat sektor pekar 
dock på att det inte bara finns skillnader mellan 
byråerna, utan även inom dem. 

Med anledning av detta har jag gått ett steg 
längre än tidigare studier av revisionskvalitet i 
kommunal sektor och även inkorporerat anlitat 

revisionskontor i min studie på följsamhet mot 
redovisningsregleringen. Utifrån detta har jag 
formulerat två hypoteser: 

Hypotes 1: Anlitad revisionsbyrå påverkar 
kommunernas följsamhet gentemot redovis-
ningsregleringen.

Hypotes 2: Anlitat revisionskontor påverkar 
kommunernas följsamhet gentemot redovis-
ningsregleringen. 

För att undersöka om de samband som hypo-
teserna förutsätter stämmer genomförde jag en 
multipel regressionsanalys. Studien gav stöd för 
att anlitad revisionsbyrå påverkar följsamheten 
gentemot redovisningsreglering marginellt, 
vilket är i linje med tidigare studiers resultat. 
Dessutom gav studien ett initialt stöd för att 
anlitat kontor också påverkar följsamheten 
marginellt. 

De praktiska implikationerna av studien är 
att det finns ett samband mellan hur revisionen 
utförs och hur god följsamheten mot redovis-
ningsregleringen är. Vilken byrå eller kontor som 
ligger bakom revisionen har dock bara en mycket 
liten påverkan på följsamheten. 

Den ovan beskrivna undersökningen håller i 
dagsläget på att breddas i en mer omfattande 
studie som jag genomför tillsammans med Pierre 
Donatella, lektor vid Förvaltningshögskolan.
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doktorand vid Förvaltningshögskolan i Göteborg.

Om revisionskvalitet  
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BÄSTA BYRÅN? Valet av revisionsbyrå eller 
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skilda kommuner påverkar kommunsektorns totala resultat. 
Eftersom denna frågeställning inte hade behandlats i tidigare 
forskning fick undertecknad i uppdrag av Riksrevisionen att 
genomföra en sådan studie. Denna studie är publicerad som 
rapport nummer 148 i KFi:s rapportserie.

Den analys som presenteras i rapporten omfattar data från 
i princip alla kommuner på lokal nivå för perioden 2012–2016. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att analysen visar att 
både negativa och positiva resultatjusteringar har förekommit. 
Baserat på resultaten från tidigare svenska studier (Stalebrink, 
2007; Donatella, 2016) finns det mycket som tyder på att dessa 
variationer kan förklaras av att det finns en strategi bland 
vissa av kommunerna att jämna ut resultatet för att undvika 
att redovisa underskott, men även för att begränsa storleken 
på de underskott och överskott som redovisas. På sektorsnivå 
innebär agerandet att positiva och negativa resultatjusteringar 
under vissa år tar ut varandra och att effekten av justeringarna 
delvis neutraliseras. 

När resultatjusteringar förekommer riskerar det få en del 
negativa effekter då det leder till att redovisningens tillförlit-
lighet försvagas. Det är givetvis bekymmersamt om det inte går 
att lita på redovisningen då den är en viktig förutsättning för 
politiskt ansvarstagande och ansvarsutkrävande. På mikronivå 
handlar det om att kommunmedlemmar, långivare, interme-
diärer såsom massmedia samt andra potentiella intressenter 
ska ha möjlighet att följa upp hur skatt och bidrag använts samt 
om målen för god ekonomisk hushållning, som kommunfull-
mäktige enligt kommunallagen ska besluta om, har uppfyllts. 
Risken är att en bristfällig kvalitet på den finansiella rapporte-
ringen döljer avsteg från den, för god ekonomisk hushållning, 

grundläggande generationsprincipen. I avsaknaden av en 
regel rätt marknad är det också viktigt att kunna göra jäm-
förelser med andra för att utvärdera verksamhet och ekonomi. 
Utan en tillförlitlig redovisning riskerar dock jämförelser, såväl 
över tid som mellan olika kommuner och kommungrupper, 
att bli missvisande. Då kommunernas finansiella rapportering 
aggregeras riskerar en låg kvalitet på redovisningen även få be-
tydelse på makronivå. En bristfällig nationell statistik påverkar 
förutsättningarna för staten och andra aktörers beslutsfattande. 
Mot denna bakgrund väcker studierna om resultatjusteringar 
ett antal intressanta frågor om redovisningens tillförlitlighet 
som torde vara viktiga att adressera för lagstiftaren och norm-
givaren inom området.  l
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SOU 2011:59. Spara i goda tider: För en stabil verksamhet. Betänkande från utredningen 
(Fi 2010:02) om kommunsektorn och konjunkturen.
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”Utan en tillförlitlig redovisning riskerar 
dock jämförelser, såväl över tid som 
mellan olika kommuner och kommun-
grupper, att bli missvisande.”

Pierre Donatella
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Krönikan

Efter valet 2014 styrdes 84 kommuner av en politisk 
minoritet. Efter höstens val kommer minst 110 
kommuner, alltså mer än en tredjedel av Sveriges 
kommuner, att ha ett minoritetsstyre. Även anta-
let blocköverskridande styren ökar, enligt siffror 

från Dagens Samhälle.
Det finns många frågor att ställa om minoritetsstyren: 

Vad betyder ett minoritetsstyre för ledningen och styrningen 
av en kommun? Större grad av ryckighet och kortsiktig het 
i beslutsfattandet? Anställda som tappar sugen när styret 
förlorar omröstningar i frågor som förvaltningen lagt stort 
arbete på? 

VILL MED det följande ge några reflektioner utifrån mina 
praktiska erfarenheter, baserade på erfarenheter både som 
tjänsteman och politiker:

• När en minoritet styr blir långsiktigheten lidande: 
planeringen blir kortsiktig, den blir vag och har låg tro-
värdighet. En majoritet har helt andra förutsättningar att 
lägga fram en plan eller ett program för en hel mandatpe-
riod med trovärdighet, tyngd och kraft vilket i sin tur styr 
politik och förvaltning. 

• Kvaliteten på beslutsunderlagen påverkas: Vem lägger 
ner sin själ på ett budgetdokument som kanske röstas ner 
eller återremitteras i fullmäktige? Håll istället ner ambi-
tionerna och ställ in dig på att dokumentet kommer att 
behöva göras om …   

• Utgången av förslagen till beslut blir oförutsägbara. 
Osäkerheten medför att goda förslag läggs på is för att 
riskerna att inte få igenom dem bedöms alltför stora.  

• Förutsättningarna för ansvarsprövningen, en av grund-
bultarna i en demokrati, ändras väsentligt. Vem är exem-

pelvis ansvarig när minoriteten styr med oppositionens 
budget och när beslut fattas genom hoppande majoriteter? 

• Allmänhetens förtroende för och tillit till politiken och 
kommunen skadas av kortsiktigheten och avsaknad av sta-
bilitet. En politik som liknar en cirkus och ett beslutsfattande 
som kan liknas vid ett lotteri inger inte något förtroende.

Jag vågar påstå att kommuner som under ett flertal man-
datperioder styrts av minoriteter i längden presterar sämre 
än kommuner som styrs av majoriteter. Jag skulle alltså 
inte förvånas om minoritetsstyren generellt uppvisar lägre 
förtroende hos allmänheten, att de har sämre ekonomi och 
är mindre effektiva än kommuner som styrs av majoriteter.     

SAMMANFATTNINGSVIS OCH utifrån mina högst personliga 
erfarenheter borde författningar och parlamentariska 
system i högre grad uppmuntra majoritetsbildningar och 
försvåra minoritetsbildningar. 

Visst, partier som medverkar till ineffektiva styren 
kommer att röstas bort, men ska det få lov att dröja flera 
mandatperioder innan det blir tydligt för väljarna att vissa 
partiers agerande innebär att skattemedel förslösas? 

Nej, pröva istället om det finns möjlighet att göra ändringar 
i kommunallagen. Något är enligt min mening helt fel när 
mer än en tredjedel av kommunerna styrs av minoriteter! l

Månadens 
krönikör

Många minus med  
minoritetsstyre

RONALD ROMBRANT
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”Vem lägger ner sin själ på  
ett budgetdokument som 
kanske röstas ner eller åter-
remitteras i fullmäktige?”
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