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Vi erbjuder värdeskapande lärande som gör skillnad. Detta 
åstadkommer vi genom våra utbildare som har en stor  
erfarenhet inom sina fackområden samt genom skräddar
sydda utbildningar som möter de behov och förväntningar  
som du har. 

Inom PwC har vi en lång erfarenhet av att utbilda både förtro
endevalda och tjänstepersoner inom offentliga organisationer. 

Ta tillfället i akt och kompetensutveckla din organisation!

Vill du veta mer om vårt utbildningserbjudande inom  
PwC:s Academy kontakta oss:

Susanna Collijn, 010212 48 37
susanna.collijn@pwc.com

CarlGustaf Folkeson, 010212 99 58
carl-gustaf.folkeson@pwc.com

 www.pwc.se/academy

© 2019 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen 
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckn
ing, kopiering etc.

 Dags för dig 
att göra skillnad
    Vill du bli ännu bättre?



Nästa nummer utkommer tisdag 4 juni 2019.

Innehåll

Varje år på föreningsmötet delar vi ut pris till Årets kommunalekonom. 
Vi vill på detta sätt uppmuntra verksamma inom området kommunal 
ekono mi att dela med sig av sina erfarenheter och sitt bidrag till utveck
lingen av kommunal ekonomi. Läs gärna mer om tidigare års vinnare på 
www.kef.se/utmarkelser och där kan du 

också nominera framtida vinnare. Sista dag för att skicka 
in nomineringar för 2019 är 26 april. Priset delas ut på 
föreningsmötet i Linköping 29–30 augusti.  

EN STOR del av våra medlemmar arbetar med skoleko
nomiska frågor och i det här numret av tidningen har vi 
tema skolan. Nästan hälften av kommunernas budget går 
till pedagogisk verksamhet och utvecklingen av skolan 
berör oss på många sätt. Vi belyser faktorer som påverkar 
kostnadsutvecklingen och försöker med stöd av forskning 
och erfarenheter visa vad man kan göra för att sänka 
kostnaderna och höja kvaliteten. Det handlar till exempel 
om förebyggande arbete och tidiga insatser kring studie
avbrott inom gymnasieskolan. 

Vi belyser även den statliga styrningen av skolan. För 
första gången har en kommunal skola satts under statlig 
tvångsstyrning och vi har intervjuat Skolinspektionens generaldirektör Heléne Ängmo. 
Vi blickar också framåt utifrån januariavtalet där en av de 73 punkterna är att genomföra 
en utredning om statligt huvudmannaskap. Vad skulle ett förstatligande innebära? Läs 
också krönikan från Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson!

DEN NYA lagen om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft i år och rekom
mendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR) får bland annat stora effek
ter för exploateringsredovisningen. Nyhetsbevakningen inom området och debatten 
pågår både i detta nummer och fortsätter i nästa nummer. 

Inom vården djupdyker vi i utvecklingsmöjligheter genom en intervju med innova
tionslandstingsråd Daniel Forslund som är politiskt ansvarig för 

innovationer och digitalisering inom Region Stockholm. 
Han pekar på behovet av ett digitalt kompetenslyft för att 

lära mer om de nuvarande systemen och för att kunna 
arbeta med helt ny teknik. Kommunalekonomernas 
förening håller givetvis med om att kompetensut
veckling är viktigt. Det stärker oss och gör oss bättre 
i vår yrkesroll. 

Nu överlämnar jag till er att läsa tidningen! l

Dags att nominera  
Årets kommunalekonom! KOMMUNAL EKONOMI  #2  2019
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Noterat

”Det har mest  
symbolisk  
betydelse.”
Kommunforskaren Rolf Solli till SVT 

Nyheter Örebro om att kommun
chefer byts ut efter majoritetsskiften 

i kommunvalen.
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Robot tar över 120  
arbetsmoment 

57 kommuner …
…har aldrig haft en  
kvinnlig kommun- 
styrelseordförande. 

100 kr …
… är den nya lägsta rekom-
menderade patientavgiften för 
digitala vårdbesök, enligt SKL.

n I ÖSTVÄRMLAND har både 
Karlskoga och Kristinehamn 
sparkat sina kommunchefer 
efter att nya politiska majo-
riteter agerat. I Kristinehamn 
valde ekonomichefen att göra 
gemensam sak med kom-
mundirektören, vilket den nya 
majoriteten ansåg vara natur-
ligt därför att ”kommundirek-
tör och ekonomichef jobbar 
rätt tätt ihop”.

Kvasten går efter valet

n RIPS-KOMMITTÉN HADE ett 
extra möte i februari, men något 
förslag till ändring av diskonte-
ringsräntan för pensionsskulden 
lämnades inte. Den nya redovis-
ningslagen gör nuvarande regel-
verk för RIPS svårt att tillämpa. 
En anpassning av RIPS pågår och i 
mars ska SKL:s styrelse ta ställning 
till förslaget.

RIPS anpassas 
till nya lagen

n Vilka arbetsuppgifter går att 
automatisera? Det frågade 
Lunds kommuns IT-avdelning 
chefer och medarbetare i or-
ganisationen. Resultatet: över 
120 processer identifierades i en 
förstudie.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

– VI HAR EGENTLIGEN bara skrapat på ytan, 
konstaterar ITchef Åsa Melvanius.

Arbetsmoment möjliga att automatisera 
stod att finna på samtliga kommunens elva 
förvaltningar. Effektiviseringen ska ske 
genom så kallad Robotic Process Automa
tion (RPA).

– Inom processtunga verksamheter som 
HR och ekonomi finns det kanske något 
mera att hämta än på andra förvaltningar. 

Pilotprojektet kördes på ekonomiavdel
ningen och handlade om en delprocess i 
kommunens ehandelsflöde. Problemet: om 
leveransgodkännanden inte görs på rätt sätt 
stoppas hela processen upp. 

– Då får vi inte iväg kommunens fakturor 
för betalning. Och då får våra ekonomer 
sända ut fakturorna manuellt, upp till 100 
fakturor i veckan.

Hon understryker att RPA inte är ett för
stahandsval när det gäller effektivisering 
”det är lite som att lappa och laga”. 

– I första hand ska vi ha system som leve
rerar tjänsterna felfritt. I andra hand gäller 
det att automatisera och integrera återkom
mande flöden. I tredje hand är det motiverat 
att använda RPA som ett enkelt sätt att lösa 
återkommande problem.

Nu upphandlar Lund en kommungemen
sam processautomationsplattform. Det är 

främst delprocesser som ska automatiseras, 
inga processer som innefattar myndighets
beslut. 

– Vi hoppas öka medborgarservicen 
genom snabbare handläggning av ärenden 
och frigöra tid för mer personlig service 
i mera krävande ärenden, avrundar Åsa 
Melvanius. l

EFFEKTIV. Lunds kommun har påbörjat ett arbete med att identifiera arbetsmoment som kan 
effektivi seras av smarta programvaror.

SPARKEN. Kommunchefer 
fick sparken i Östvärmland.

Exempel på arbets
moment lämpliga 
för RPA
• Bevakning av skolplikten
•  Återansökan av ekono-

miskt bistånd
•  Schemaläggning av 

vårdpersonal
• Återlån på biblioteket
•  Generera anställnings-

intyg
• Kassaavstämningar

20% fler …
… blev lärarassisten-
terna i skolan förra 

året. Men andelen 
behöriga lärare 
sjunker.

KÄLLA: SKOLVERKET 
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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.

SOU 

SKOGSBRÄNDERNA SOMMAREN 2018
n Utredningen om skogsbränderna 2018 har 
lämnats till regeringen. Utredaren föreslår bland 
annat följande: 

Kommunernas styrdokument för räddnings-
tjänsten – handlingsprogrammens struktur – ska 
likriktas för att höja kvaliteten, bli mer konkreta 
utifrån den lokala riskbilden och möjliga att 
följa upp. 

Staten föreslås få möjlighet att förelägga 
kommunerna att åtgärda brister och att föreläg-
ganden, om det finns särskilda skäl, kan utfärdas 
vid vite. Förslaget stärker den statliga tillsynen 
och kan förebygga brister i beredskapen för 
stora skogsbränder.

SKL 
11 APRIL: KL publicerar cirkulär och Ekonomi-
Nytt om Vårpropositionen, inkl. preliminära 
uppgifter om PO-pålägg för år 2020.
15 APRIL: (Preliminärt) Regeringen presenterar 
Vårpropositionen.
26 APRIL: SKL publicerar ny prognos för 
kostnads utjämningen och LSS.

2 MAJ: SKL publicerar ny skatteunderlagsprog-
nos och MakroNytt 1/2019.
14 MAJ: SKL publicerar Ekonomirapporten, 
maj 2019.
15 MAJ: SKL arrangerar Budgetdag 2019 
i Skellefteå.
17 MAJ: SKL arrangerar Budgetdag 2019 
i Stockholm.     
22 MAJ: SKL arrangerar Budgetdag 2019 
i Göteborg.    
28 MAJ: SKL arrangerar Budgetdag 2019 
i Malmö.  
7 JUNI: Skatteverket presenterar preliminärt 
beskattningsutfall.

RIKSBANKEN 
25 APRIL: Nytt beslut om reporäntan.

SCB
9 APRIL: Räkenskapssammandrag för kommu-
ner och landsting (fler följer under perioden).
17 APRIL: Kommunalekonomisk utjämning och 
utjämning av LSS-kostnader.
28 MAJ: Kommunernas och landstingens finansi-
ella tillgångar och skulder. Första kvartalet 2019.
14 JUNI: Kommunalekonomisk utjämning och 
utjämning av LSS-kostnader.

RAPPORTER
n ”Intern kontroll för förtroende, trygghet och 
utveckling”. Publicerad 14 januari. 

n ”Köp av verksamhet 2017”.  
Publicerad 14 februari.
n ”Upphandla klimatsmart och hållbart”.  
Publicerad 14 mars.
n Verksamhetsplan och budget för Sveriges 
Kommuner och Landsting”. Publicerad 15 mars.

KONFERENSER
n Föreningsmötet i Linköping 29–30 augusti.

Nyckeltal för Sverige 
•  Arbetslöshet (säsongsrensat och utjämnat): 

6,2 % februari 2019.
•  Inflationstakt: 1,9 % (februari 2019 jämfört 

med februari 2018). 
•  Konsumentprisindex: KPI 331,02 januari 

2019 (Index 1980 = 100). 
•  Utlåning till hushåll, tillväxttakt: 5,4 % 

(november 2018).
•  BNP, volymförändring: 1,2 % (kvartal 4, 2018 

jämfört föregående period).
• Folkmängd: 10 237 627 (januari 2019).

KÄLLA: SCB

Eskilstuna. Pia Järnkvist är ny 
ekonomidirektör i Eskilstuna 
kommun. Hon är civilekonom 
och har bland annat varit eko-
nomichef vid Örebro universitet 
där hon verkat i 16 år. Tidigare 
ekonomidirektören Tommy 
Malm är numera kommundi-
rektör.

Arboga. Camilla Andersson 
är ny ekonomichef i Arboga 
kommun. Hon kommer närmast 
från tjänsten som affärscon-
troller inom vård- och omsorgs-
koncernen Humana, där hon 
också har varit regionchef. 
Tidigare har hon arbetat i Örebro 
kommun som ekonom och om-
rådeschef inom vård- och om-
sorg. Hon har även verkat som 
ekonom på Örebro universitet.

Simrishamn. Lars Johan 
Rosvall tillträder posten som 
ekonomichef i Simrishamns 
kommun den 1 maj. Han har 
tidigare jobbat som konsult 
på konsultföretaget Serkon i 
Velling  e, ekonomichef i Höör 
och nu senast som redovis-
ningscontroller i Älmhults 
kommun.



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 De nya rekommendationerna  
från Rådet för kommunal redo-
visning (RKR) är en normering 
som väger tyngre än förut. Den 
som avviker måste nu även 
ange hur resultat och ställning 
påverkas.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

V id årsskiftet kom RKR med 14 nya 
rekommendationer, som under året 
följs av minst tre till. Allt har tagits 

fram utifrån nya redovisningslagen som 
gäller från 2019. Mycket av tidigare norme
ring har där bekräftats.

– Men vissa saker har den nya lagen läm
nat över till normering. Och vi har passat på 
att jobba in annat i rekommendationerna. 
Vi har fått in många frågor till RKR genom 
årens lopp, säger Torbjörn Tagesson, kans
lichef hos RKR och professor i företagseko
nomi vid Linköpings universitet.

Den som avviker från en rekommenda
tion måste, som tidigare, ange och motivera 
detta – tanken är att visa att avvikelsen ger 
en mer rättvisande bild. Men här innehåller 
nya lagen en skärpning. Kommunen måste 
nu även upplysa om hur resultat och ställ
ning påverkas av avvikelsen från grundläg
gande redovisningsprinciper.

– Har man räknat ut det, tycker jag man 
lika gärna kan redovisa på rätt sätt.

NYA REGLER ger tillfälle att städa upp.
– Så är det alltid när det kommer ny lag

stiftning och nya rekommendationer.
Som exempel nämner Torbjörn Tagesson 

felaktigt gjorda nedskrivningar och perio
diseringar liksom poster som inte borde ha 
aktiverats som tillgångar och vice versa.

En rekommendation som kommer senare 
i år gäller pensioner, ett känsligt område 
där somliga kommuner bryter mot lagen 
när de redovisar pensionsskulden. Men det 
är inte därför rekommendationen dröjer, 
utan för att det inte längre går att använda 
den nuvarande RIPS17räntan för att räkna 
ut åtagandets nuvärde. Nya lagen säger att 
skulden ska värderas till aktuell ränta på ba
lansdagen, men dagens RIPSmodell bygger 
på att ränteantagandet inte ändras så länge 
räntan håller sig inom ett visst intervall.

– Vi har bett SKL titta över RIPS eller hän
visa till något annat. Eller att exempelvis 
Finansinspektionen tar fram en diskonte
ringsränta.

Utöver pensioner har RKR även väntat 

med normering för drift och investerings
redovisning och för förvaltningsberättel
sen. Där krävs mer arbete, då det tidigare 
inte funnits sådana rekommendationer.

Det kan bli ytterligare en rekommenda
tion kring notupplysningskrav.

– Sedan får vi vara lyhörda för om det 
dyker upp saker man tycker är svårtolkade.

Hittills har RKR mest fått positivt gensvar.
– Men jag är inte dummare än att jag inser 

att när rekommendationerna ska tillämpas 
och ger effekt på resultat och ställning, det 
är då reaktionerna kommer, säger Torbjörn 
Tagesson.

HOS KEF har kanslichef Ola Eriksson redan 
mött ganska kraftiga reaktioner vad gäller 
exploateringsbidrag – att entreprenörer 
hjälper till att finansiera gator, belysning 
och annat. Tidigare kunde sådant periodise
ras mot investeringens avskrivning, men nu 
ska intäkten tas upp direkt – en normering 
som beror på skärpt lagstiftning.

I tillväxtkommuner handlar det om 
hundratals miljoner kronor.

– Och våra kommuner vill inte ha stora 
över eller underskott, säger Ola Eriksson.

Även historiken ska rättas.
– Det slår inte mot årets resultat men mot 

balansräkning och jämförelsetal.
Det muttrades en del när KEF informerade 

i höstas.
– Ja, det var upprörda reaktioner.
Över huvud taget har många kommuner 

svårt med exploateringsredovisningen.
– Det märker vi på de frågor vi får. Det 

handlar om gränsdragning mellan drift och 
investeringar, säger Ola Eriksson.

För att underlätta ska RKR i år ge ut en 
särskild skrift om mark och exploatering. l

Redovisning
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Nya rekommendationer 
skärper redovisningen

KRÅNGLIGT. Exploateringsredovisning är ett område som vållar bekymmer. inte minst gäller det nya 
normer för hur exploateringsbidrag ska redovisas.

”Jag är inte dummare 
än att jag inser att 
när rekommendationerna 
ska tillämpas och ger effekt 
på resultat och ställning, det 
är då reaktionerna kommer.”

Torbjörn Tagesson

Torbjörn Tagesson.
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Ola Eriksson.
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Kommunernas problem 
med redovisningen
• Leasing och långvariga hyresavtal.

• Sammanställda räkenskaper.

• Avsättningar.

• Materiella anläggningstillgångar.

• Periodisering av inkomster.

• Markexploatering.
KÄLLA: TORBJÖRN TAGESSON



Nya rekommendationer 
skärper redovisningen

Nedräkningen till  
årets stora mötesplats  
för offentlig sektor  
har börjat!

Temaspåren för  
Kvalitetsmässan 2019: 

• Det hållbara samhället

• Framtidens arbetsliv

• Digitalisering och trender  
  i framtiden

• En modern och rättssäker  
  statsförvaltning

• Skolans möjligheter och  
  utmaningar

• Ekonomi, styrning & strategi

• Den kvalitativa vården 
  och omsorgen

• Det politiska uppdraget

Ett smartare samhälle

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

Vi har använt oss av verktyget 
Hållbart Evenemang

På Kvalitetsmässan finns allt för dig som  
leder och utvecklar offentliga verksamheter 
och du får både de nationella och inter
nationella utblickarna du behöver.

12–14 november i Göteborg
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n Ekonomer och revisorer bör 
kräva mer tid för gemensam 
dialog. Och kompetensen måste 
höjas i bägge yrkesgrupperna. 
Det är vägen fram mot mer 
rättvisande redovisning.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Nya redovisningslagen kommer inte 
åt att kommuner bryter mot lagar 
och normer – eller struntar i revi

sorskritik. Det var budskapet i en debatt
artikel i Dagens Samhälle (20/12 2018) från 
tre ledande revisorer. De vill bilda front 
med ekonomerna mot försök att politisera 
redovisningen.

Gensvaret blev inte riktigt det önskade.
– Vi hade hoppats på mer reaktioner och 

engagemang, säger Anders Hägg, ansvarig 
för kommunal revision hos PwC.

Skribenterna är också lite besvikna på en 
uppföljande artikel i Kommunal Ekonomi 
(1/19), där de tycker att ekonomkårens roll 
tonade fram lite märkligt. I artikeln kom 
mothugg från KEF:s kanslichef Ola Eriks
son, som hävdade att först när revisorer 
påpekar samtliga fel så inser politikerna 
allvaret. Det skulle i sin tur få ekonomer att 
lägga energi på att redovisningen blir rätt.

Men ekonomi och redovisningschefer 
måste ha en egen drivkraft, kontrar nu 
Anders Hägg:

– Ledstjärnan måste vara lagstiftningen 
och rekommendationerna. Det bör drivas av 
professionen själv, inte bara för att revisorer 
och politiker säger något.

Ola Eriksson håller fast vid att revisorer 
alltid bör påpeka exempelvis att det saknas 
obligatoriska tilläggsupplysningar, ett 
vanligt fel.

– Har man nolltolerans på det området, 
tror jag man får upp respekten för lagstift
ningen, säger han.

DET FINNS dock skäl till självkritik:
– Det borde vara så att revisorer inte har 

något att påpeka. Men det inträffar när 
ekonomer inte gör sitt jobb.

Båda efterlyser mer utbildning.
– Vi revisorer är inte heller felfria. Vi job

bar med detta i internutbildning, metodut
veckling och kvalitetsuppföljning, säger 
Anders Hägg.

Ola Eriksson ser gärna att fler ekonomer 
vidareutbildar sig:

– Men KEF har nu fått ställa in en kurs i 
fördjupad redovisning på grund av för få 
anmälda. Intresset måste öka ute i kom
munerna och statusen höjas i att ha goda 
redovisningskunskaper. Där kan revisorer 
hjälpa till.

BÄGGE VILL se mer tid för dialog. Anders 
Hägg föreslår att ekonomer efterfrågar 
möten med revisorerna både före och efter 
granskningen. Ola Eriksson vill ha genom
gångar varje höst av föregående årsredovis
ning och av hur nyheter ska hanteras:

– Och om inte ekonomerna tar initiativ 
till ett sådant möte, kan ju revisorerna göra 
det. l

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.

Redovisning

Mer dialog rätt väg för 
bättre redovisning
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DIALOG. Om revisorer och ekonomer pratar mera med varandra kommer redovisningen att tjäna på det.



Hur går man från ord till handling?

För drygt tre år sedan antog FN:s medlemsländer 
en global agenda för att möta de stora hållbarhets-
utmaningar som världen står inför miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt. Kommuner och regioner 
spelar en viktig roll i genomförandet av agendan 
i Sverige. Men hur kan man översätta och anpassa 
målen till styrning, ledning och verksamhets-
utveckling på lokal och regional nivå?

Med erfarenhet från lärande exempel från hela 
världen kan KPMG stötta din verksamhet i 
arbetet med Agenda 2030 oavsett hur långt 
ni kommit.

Välkommen att kontakta oss!

Anna Giotas Sandquist
Senior konsult
Tel: 076-879 99 84
E-post: anna.giotas.sandquist@kpmg.se

Agenda 
2030

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member fi rm of the KPMG network of independent member 

fi rms affi liated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

Mer dialog rätt väg för 
bättre redovisning
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Kommer staten 
rädda skolan?

Tema: Skola

n Skolan är kommunernas största utgiftspost och ett ständigt 
trätoämne. Utmaningarna är många, men skiftar mellan och 
inom kommuner. Löser ett för statligande problemen?

Roger Haddad (L) är vice ordförande i utbildnings
utskottet. 
– Utredningen är tänkt att leverera beslutsun
derlag för regering och riksdagen att ta ställning 
till. Eftersom överenskommelsen gäller för man

datperioden är det rimligt att förslaget läggs då, säger han.
Oavsett parti verkar det finnas en samsyn: det är bra att 

frågan utreds. Inte minst på grund av den begreppsförvir
ring som råder om vad ett förstatligande skulle innebära. 

– Att utreda en fråga kan inte vara fel. Idag är det ingen 
av förespråkarna som kan svara på vad ett förstatligande 
innebär i praktiken. Det betyder att diskussionen om 
ett förstatligande blir i onödan förvirrad, säger Kenneth 
Nilsson, vice ordförande i SKL:s beredning för utbildnings
frågor och kommunalråd (S) i Örebro.

VARKEN UTREDARE eller direktiv är klara och Roger Haddad 
tycker att utredningsarbete måste få ta tid. Det får inte bli 
som förra gången när det saknades utredning, ordentliga 
konsekvensanalyser och stöd från lärarkåren, anser han.

Så, hur var det då när dåvarande skolminister Göran 
Persson drev igenom beslutet 1989? Beslutet måste ses i sitt 
sammanhang, anser forskare Johanna Ringarp vid Stock
holms universitet som doktorerat i ämnet. 

– Kommunaliseringen var en del av en decentraliserings
trend, i kontrast till statlig byråkrati och stelbenthet. Det 
fanns även socialdemokratisk önskan om att bygga välfär
den lokalt, förklarar hon i SR:s program Skolministeriet.

Från början var samtliga lärarfack emot förändringen. 
Men de TCOanslutna facken strök flagg, och när beslutet 
fattades stod bara det tyngsta, Sacoanslutna Lärarnas 
Riksförbund, för motståndet (och gör så än idag). 

Med strejker och demonstrationer motsatte sig förbun
det beslutet som skulle leda till en mindre likvärdig skola 
med alltför stort beroende av hur de olika kommunerna 

förvaltade sitt uppdrag. 
Läraryrkets status skulle 
urholkas och man befarade 
sämre löneutveckling. 

Beslutet fattades i 
december 1989 efter att 
Socialdemokraterna med 
stöd från Vänsterpartiet nådde 
162 röster medan 157 borgerliga 
riksdags ledamöter röstade emot.

REFORMEN, SOM trädde i kraft sommaren 
1991, fick en dålig start. Den ekonomiska 
krisen slog till i kommunerna och samtidigt tog 
en ny borgerlig regering bort det specialdestinerade 
bidraget till skolan. Till detta lades en friskolereform 1992, 
liksom ändringar i betygssystem och undervisningsform. 

Rent ekonomiskt innebar kommunaliseringen att kost
nadsökningstakten i skolan saktade av, enligt forskaren 
Erik Lakomaa vid Handelshögskolan i Stockholm. Kom
munerna började jämföra sig med varandra och skolor med 
högre kostnader än motsvarande skolor i andra kommuner 
fick börja spara. 

Under 1990talet släppte staten mycket av greppet över 
skolan, men under 2000talet har vinden vänt. Genom 
styrda lönesatsningar, lärarlegitimation, olika regleringar 
och ökad tillsyn har staten återtagit en del av greppet om 
grundskolan och gymnasiet. 

– Kommunaliseringen blev ett misslyckande. Utfästelser 
har inte hållits: kommunerna skulle kompenseras ekono
miskt, i stället fick man överta hela ansvaret, säger Roger 
Haddad och fortsätter:

– Reformen har heller inte bidragit till likvärdighet. 
Ambitioner och prioriteringar är olika i kommunerna. I 
Örebro ska man dra ner 100 miljoner, i andra kommuner 
kanske man satsar 30 miljoner. Och statusen för läraryrket 
sjönk, konstaterar han.

LIBERALERNAS SKOLPOLITIK innebär att staten ska ha huvud
ansvaret för grund och gymnasieskola. Samt lärarna, med 
löner och kompetensutveckling. 

Vill ni också ta ansvaret för lokaler och övriga anställda? Och 
hur blir det med friskolorna?

n Ska staten ta över huvudmannaskapet för den svenska  
skolan? Ja, frågan aktualiserades i samband med 
regerings bildningen och januariöverenskommelsen där 
liberalerna drev igenom ett krav på utredning av frågan. 

TEXT: THOMAS PETTERSSON   ILLUSTRATION: LASSE WIDLUND
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Kommer staten 
rädda skolan?

– Där har vi inte svaren idag. Men jag har inte sett det 
framför mig, att staten ska äga lokalerna. Ett statligt 
huvudmannaskap förutsätter dock en regional statlig 
närvaro, säger Roger Haddad.

För SKL och Kenneth Nilsson är utredningen inte av 
ondo. Tvärtom.

– Det är sympatiskt att man tittar på styrningen av sko
lan. Det är ett mischmasch idag.

För hans del är inställningen till utredningen förhål
landevis oproblematisk. Det gäller att hålla sig till enkla 
principer: 

– Utredningens intention måste vara att ansvar och 
befogenheter ska hänga ihop. För oss som är verksamma i 
skolan är det tydligt: blir vi av med befogenheter, så kan vi 
heller inte ha ansvar för verksamheten.

SAMTIDIGT HAR han svårt att se att de utmaningar skolan 
ska möta förändras genom att byta huvudman.

– Elevernas behov och demografin ändras inte av huvud
mannaskapet. Små kommuner har svårt att rekrytera 
lärare och de socioekonomiska faktorerna ändras inte. Mer 
pengar är inte heller lösningen på alla problem.

Både Roger Haddad och Kenneth Nilsson är överens om 
att det är alldeles för många kockar i skolköket och för 
många ingredienser i lunchsoppan:

– Vi måste ha ett skolsystem som kan hantera utmaning
ar. Och utmaningarna ser väldigt olika ut i kommunerna. 
Ska vi ha en förändring måste vi få ett system där politiker 
kan ta ansvar för helheten: resurserna, likvärdigheten och 
resultaten, avslutar Kenneth Nilsson. l

Kommunaliseringen 1991
Kommunaliseringen innebar att kommunerna övertog hela personalansva-
ret för lärarkåren (tidigare var tjänsterna statligt reglerade). Kommunerna 
övertog också beslutanderätten i vissa frågor, exempelvis vad gällde resurs-
fördelningen till skolan.

Förstatligande – vad innebär det?
Liberalerna: Staten ska ha huvudansvaret för grund- och gymnasieskola, 
samt för lärarna, med löner och kompetensutveckling. 

Sverigedemokraterna: Staten ska ha huvudansvaret för grund- och gym-
nasieskola, samt för lärarna och övrig personal som verkar i skolan.  

Vänsterpartiet: Staten ska ha huvudansvaret för grund- och gymnasie-
skola. Inga fria skolval och det ska finnas vinstbegränsningar.
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n Staten stärker greppet om 
skolan. Samtidigt genererar 
en ökad mängd anmälningar 
till Skolinspektionen alltmer 
 pappersarbete för kommuner 
och fristående skolhuvudmän.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

För första gången har en kommunal sko
la satts under statlig tvångsstyrning. 
Storvretskolan i Botkyrka fick i början 

av januari Skolinspektionen att ta till det 
kraftfullaste vapen den har mot kommu
nala skolor för att få skolan att rätta till de 
brister tillsynsmyndigheten pekat på.

– Det innebär att vi går in som statens 
representant och begär att vissa brister 
åtgärdas. Kommunen måste bekosta åtgär
derna och det är vi som pekar ut vad som ska 
göras, säger Skolinspektionens general
direktör Heléne Ängmo.

KOMMUNALA SKOLOR kan i motsats till fri
stående skolor inte stängas. 

– I de allra flesta fall rättar sig skolhuvud
mannen när vi fattar beslut om vitesföre
läggande. Om man inte gör det går vi till 
domstol för att vitet ska dömas ut. Räcker 
inte heller det kan vi – som i det här fallet – 
använda insatsen statlig åtgärd för rättelse, 
säger Heléne Ängmo.

Storvretskolan hade inga rutiner som 
säkerställer att elever med behov av stöd får 
den hjälp de behöver. Inte heller hade sko
lan skapat tillräcklig trygghet och studiero. 

Skolinspektionen arbetar alltmer med 
 situationsanpassade inspektioner. Till
synen riktas då mot skolor där myndigheten 
fått signaler om att det kan finnas allvarliga 
problem. Andra skolor kontrolleras i in
spektionens regelbundna kvalitetsgransk
ning, där bland annat ledarskap, studiero, 
bedömning och betygssättning synas.

I DE fall det brister i kvalitet handlar det ofta 
om att styrningen av skolan inte fungerar, 
till exempel att insikten om vad lagstift
ningen kräver är för dålig. Huvudmannen 
kanske inte har haft en tillräckligt bra 
dialog med rektor. 

– Ett aktivt huvudmannaskap och en bra 
styrning är ofta nyckeln för att det ska gå 
bra, säger Heléne Ängmo. 

Rektorer och lärare påpekar ofta att Skol
inspektionen också borde stötta skolorna 
mer, inte bara påtala brister. Heléne Ängmo 
framhåller att myndigheten de senaste 
åren skjutit över mer resurser på kvalitets
granskning och att den även syftar till 
utveckling.

– Vi försöker stödja genom att ge åter
koppling på det vi sett. Vi ska ge råd och 
vägledning inom ramen för inspektionen, 
men Skolverket har mycket mer resurser för 
stöd. 

SEDAN 2011 har elever och vårdnadshavare 
en utökad rätt att överklaga beslut som 
fattas av rektor, skolhuvudman och statliga 
skolmyndigheter. Det har lett till att antalet 
anmälningar till Skolinspektionen ökat 
kraftigt. Heléne Ängmo önskar att fler 
klagande vänder sig till direkt till kommu
nernas egen klagomålshantering.

– Kommunerna behöver bli bättre på att 
tala om att den möjligheten finns, säger 
hon.

Sveriges Skolledarförbunds ordförande 
Matz Nilsson framhåller att det ska finnas 

en möjlighet att anmäla och att allvarliga 
incidenter som kränkningar måste utredas, 
men vill ha en översyn av lagstiftningen när 
det gäller rätten att överklaga till exempel 
åtgärdsprogram i skolan. 

– Det är en fråga för professionen och 
skolledningen att hantera, säger han.

Skolledarna efterlyser en ny myndighets
struktur med bättre samverkan och tätare 
kontakter med lokala huvudmän och rektor.

I höstas lade en statlig utredning fram 
ett förslag i den riktningen, men dåvarande 
utbildningsministern Gustav Fridolin valde 
att inte låta förslaget gå ut på remiss.

– När jag nyligen träffade den nya utbild
ningsministern fick jag uppfattningen att 
man ska lägga ut ärendet på remiss och det 
ser jag fram emot, säger Matz Nilsson. l

Tuffare tillsyn för skolorna
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TVÅNG. På Storvretskolan tillbringar Skolinspektionens Agneta Kenneberg och Joel Axberg fyra 
dagar i veckan i upp till åtta månader för att styra upp verksamheten.

”I de allra flesta fall rättar sig skolhuvudmannen 
när vi fattar beslut om vites föreläggande.”

Heléne Ängmo

Heléne Ängmo. Matz Nilsson.

2 651 2 968
3 575 3 747 4 035

4 792 5 013 5 090

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inkomna anmälningar till Skolinspektionen 
2011–2018

Tema: Skola



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. 

FO
TO

: M
Ö

R
BY

LÅ
N

G
A

 K
O

M
M

U
N



16 KOMMUNAL EKONOMI  #2  2019

n Utanförskap kan bli extremt kostsamt 
– för både individ och samhälle. Men 
hur pass dyrt? Och vad är motverkande 
insatser värda? Ekonomen Ingvar Nils-
son lär oss räkna på utanförskapets pris.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Under 35–40 års tid har Ingvar Nilsson och hans 
kolleger på Institutet för socialekologisk eko
nomi i Järna utvecklat en samhällsekonomisk 

kalkylmetod som kallas socioekonomiska bokslut. 
– Vi har samlat mängder med fokusgrupper där vi satt 

ihop olika kompetenser. Det kan vara upp till 20 perso
ner, till exempel för att räkna på vad gatuvåld kostar.

Det handlar om att identifiera och kvantifiera effek
ter. Vad händer om en misshandel leder till hjärnskada 
och behov av personlig assistans? I underlaget ingår en 
prislista med 250 parametrar. Vad kostar en polistim
me? En utredning på Försäkringskassan? En operation 
för att lätta på trycket i hjärnan? En enkel käkkirurgi? 
En rättegång av olika komplexitet?

– Metodologiskt är det trivialt. Men väldigt arbets
krävande, konstaterar Ingvar Nilsson.

FÖR ATT inte bli beskyllda för överdrifter används en 
försiktighetsprincip.

– Vi ligger alltid i underkant. Och vissa variabler 
räknar vi inte in, som lidande eller för tidig död. Dels är 
det komplicerat, dels kan det ge märkliga resultat. Som 
att ett misshandelsoffer som dör är billigare än ett som 
överlever men skadas.

Ett generellt konstaterande som gruppen gjort är 
att ungefär 13 procent av varje årskull lämnar skolan 
för ett långt liv i olika former av utanförskap – vilket 
över årskullens hela liv ger en samhällskostnad på 210 
miljarder kronor.

– En poäng är att ingen ser de pengarna. Det är kost
nader som fördelas på ett stort antal konton.

Har det inte alltid sett ut så? Från skoltiden känner väl 
alla till några som det gick illa för?

– Jo, det har alltid funnits unga som inte släppts in i 
samhället. Men vi tycker oss se att barriären blivit högre. 
Fler hamnar i utanförskap. Och en oproportionerligt 
stor andel är unga män i förort som har föräldrar med 
rötter i annat land.

– Nytt är också att vi har unga med neuropsykiatrisk 
problematik och psykisk ohälsa. För 20 år sedan såg vi 
knappt den gruppen.

Är det inte risk att människor nedvärderas när man räk-
nar ut det höga priset för deras utanförskap?

– Nej, snarast tvärtom. Vi har satt prislappen 23 mil
joner kronor för att i tio år tillhöra ett kriminellt gäng. 
Det är ett starkt argument för att finansiera avhoppar
verksamhet och rehabilitering. Visst är det dyrt, men 
priset för ickeintervention är ännu högre.

MEN ATT räkna på värdet av insatser är det svåra. Orsaken 
är att det saknas effektmätningar.

– Vi får formulera välgrundade hypoteser. Om vi med 
en viss insats för adhdbarn lyckas med 50 procent, vad 
blir värdet av det? Om vi bara lyckas med en individ? 
Och vi räknar alltid på hur duktig man måste vara för 
att det ska gå runt. Alla kommuner känner till före
komsten av glädjekalkyler. Det är ett generellt problem 
i social verksamhet.

Genom att räkna på alternativa framgångsnivåer 
kvantifieras risker.

– Från att göra en vild gissning utifrån hur det känns, 
ger vi möjlighet till en kvantifierad gissning.

Runt 100 kommuner har utbildats i metoden.
– Då får de räkna på egna exempel. Viktigast är att de 

blir medvetna om betydelsen av att mäta effekter av det 
de gör. För man mäter tyvärr ofta bara prestation, inte 
resultat.

Kalkylmetoden medvetandegör beslutsfattare.
– Vi sätter ett pris på ickeintervention.
Det främjar också ett annat synsätt kring sociala 

insatser.
– Från kostnad till investering, sammanfattar Ingvar 

Nilsson. l

Utanförskapet  
har en prislapp
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Ingvar Nilsson.

”Nytt är också att vi har unga med neuro psykiatrisk 
pro ble ma  tik och psykisk ohälsa. För 20 år  
sedan såg vi knappt den gruppen.”

Utanför
skapets tre 
kostnader
1  Produktions-

förluster – att 
människors 
arbetsinsats går 
förlorad.

2  Reala insatser 
– för att hjälpa 
eller straffa 
människor.

3  Transfereringar 
– för att försörja 
människor.

Prislappar på 
utanförskap
(i miljoner kronor, Mkr)

•  Narkoman: 
1,5–2 Mkr per år.

•  Fem års försenat 
inträde i arbets-
livet: 2,3 Mkr.

•  Livslång arbets-
löshet: 9–15 Mkr.

•  Gängkriminell 
(under 10–15 
års tid i gänget): 
23 Mkr.

KÄLLA: INGVAR NILSSON, 
INSTITUTET FÖR SOCIAL-

EKOLOGISK EKONOMI.

Tema: Skola
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n Ökad migration har lett till sjunkande 
skolresultat och att fler ungdomar inte 
blir behöriga till gymnasiet. Åtgärder är 
nödvändiga, men skolan brottas med 
lärarbrist och ökande elevkullar.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

Våren 2016 kom Skolverket med en rapport som 
visade sjunkande resultat för svenska grund
skolelever i internationella jämförelser och att 

andelen obehöriga till gymnasiet ökat från 10,6 till 14,3 
procent.

Studien visade att det sämre resultatet till 85 procent 
kunde förklaras av att grundskolan fått fler elever som 
invandrat efter ordinarie skolstart. Dessa elever hade 
även lägre andel gymnasiebehörighet än tidigare. För
klaringarna var inte svåra att hitta, ansåg verket: 

•de nyanlända eleverna var nu i snitt två år äldre än 
tidigare.

• de kom från länder med lägre utvecklingsnivå. 
• föräldrarna hade lägre utbildningsnivå än tidigare. 
I februari i år kom en OECDrapport, beställd av 

regeringen, som visade migrationens effekter på skolan. 
Nästan två tredjedelar (61 procent) av barnen till första 
generationens invandrare misslyckas med sina studier, 
vilket är betydligt fler än i de flesta andra länder.  

PÅ SKL ser PerArne Andersson samma faktorer bakom 
invandrade elevers svaga resultat som Skolverket.  

 – Om föräldrar till svenska barn och barn till första 
generationens invandrare bor i samma område och 
föräldrarna har samma socioekonomiska bakgrund är 
det inga stora skillnader i skolresultat, påpekar han. 

Det är dock stora skillnader på skolresultaten inom 
landet, ett resultat av en asylpolitik som under många år 
ledde till att nyanlända koncentrerades till vissa kom
muner och stadsdelar i de större städerna. 

Att åtgärda likvärdighetsproblematiken är en utma
ning i sig. Till detta kommer en kraftig ökning av barn i 
skolåldern under kommande år.

– Nu kommer allt samtidigt: behovet av att bygga för
skolor och skolor, öka likvärdigheten, brist på utbildad 
personal och ökande kostnader, konstaterar han. 

Skolan är en utmaning för många kommuner, inte 
bara för större kommuner med boendesegregation.

– Det kräver starka individer inom skolan, god poli
tisk uppslutning samt uthållighet. Det krävs hårt arbete 
och man måste göra många saker samtidigt om man ska 
lyckas. 

OECDrapporten gav ett antal goda råd på vägen: 
under lätta för invandrarungdomar att välja skola, ge 
mera individinriktad svenskundervisning samt, inte 
minst, satsa på lärarkåren. Höj kompetensnivån, ge bätt
re löner, inrätta fler karriärtjänster och öka incitamenten 
för att ta jobb i problemfyllda skolor, var några förslag. 

ATT LÄRARNA behöver både stöd och stimulans för att 
klara ett svårt uppdrag är också PerArne Anderssons 
uppfattning:

– Vi har känslan att allt fler lärare numera behöver 
kompetensutveckling direkt när de börjar jobba. Det 
är en mismatch under utbildningen, de har inte rätt 
kompe tens för den verklighet de möter. 

Kompetensutveckling är nyckeln. Men, i tider av 
lärarbrist gäller det att hitta lösningar som kombinerar 
jobb och studier. 

– Lösningen kan vara att jobba fyra dagar och kompe
tensutvecklas en dag med full lön. Här måste universi
teten och lärarutbildningarna få ett tydligare uppdrag 
från våra politiker.

Den utredning om skolans huvudmannaskap som är 
utlyst löser förstås inga problem med skolsegregation. 
PerArne Andersson välkomnar ändå en utredning: 

– Det kan vara en väg att nå större politisk enighet. 
Att aktörerna inte dragit åt samma håll har försvårat för 
svensk skola att utvecklas. 

Samtidigt höjer han ett varningens finger: 
– Innan man börjar peta på huvudmannaskapet är 

det viktigt att inse vad som gör skillnad på skolnivå. 
Forskning visar på betydande kvalitetsskillnader skolor 
emellan, trots lika förutsättningar. Vad är viktigt för den 
enskilda skolans utveckling – det är en avgörande fråga! l

Skolan misslyckas 
med invandrarelever

EXTRA HJÄLP. 
Allt fler flyktingar 
med lågutbildade  
föräldrar från 
länder med låg 
utvecklings-
nivå ger utslag 
i försämrade 
skolresultat.
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Per-Arne Andersson.

”Vi har käns-
lan att allt fler 
lärare numera 
behöver kom-
petensutveck-
ling direkt de 
börjar jobba.”

Tema: Skola
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n Två lärare i samma klassrum 
kostar mer, men kan ge stora 
vinster i form av bättre under-
visning. Med dubbla pedagoger 
försöker flera kommuner locka 
lärare till skolor i utsatta om-
råden.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

S kickliga lärare med lång yrkeserfaren
het behövs i skolor där många elever 
har tuffa förutsättningar och stora 

behov. Flera kommuner prövar tvålärar
skap som ett sätt att locka lärare dit och 
höja elevernas kunskapsresultat. Södertälje 
hör till pionjärerna. 

– Det ger en stor tydlighet, men kräver 
att de båda lärarna är väl samordnade och 
planerar tillsammans. Om du har en person 
i rummet utan ett tydligt uppdrag får du 
en resursförlust, för att tala ekonomispråk, 
säger Elof Hansjons (S), ordförande i utbild
ningsnämnden i Södertälje.

Blir det dubbelt så dyrt?
– Nej det behöver det inte bli. Är det en 

lite  n skola där du inte har fulla klassrum 
kan det bli dyrt, men i en större skola med 
fulla klasser blir det mer gynnsamt ekono
miskt. 

Södertälje har också provat andra mo
deller med fler lärare i klassrummet, till 
exempel att tre lärare arbetar gemensamt 
med två klasser.

– Det är viktigt att inte fastna i en modell 
och tänka att det här är den enda lösningen, 
säger Elof Hansjons.

PÅ RONNASKOLAN, en F9 skola med cirka 
750 elever, jobbar 75 procent av lärarna till
sammans i tvålärarskap. Modellen används 
i de flesta ämnen, utom i praktiskestetiska 
ämnen som hemkunskap, bild och musik 
där man ofta har halvklasser och salarna 
inte räcker till.  

Skolans rektor Henrik Ljungqvist ser 
arbetssättet som en bidragande förklaring 
till att elevernas kunskapsresultat ökat de 
senaste åren. 

Hur klarar ni ekonomin?
– Vi gjorde klasserna större och tog bort 

alla elevassistenter. Det gav utrymme att 
anställa fler på lärare. Samhällsekonomiskt 
är det en stor vinst att fler elever klarar sko
lan bättre, säger Henrik Ljungqvist.

Några av skolorna i Södertälje testar 
också att ha två likställda rektorer. Det 

handlar om ett delat ledarskap där ingen är 
underställd den andre. 

SKOLLAGEN SÄGER att det inte går att ha 
två likställda rektorer på en och samma 
skolenhet. Därför har kommunen delat upp 
ledarskapet efter olika funktioner. Rektor 
eller förskolechef leder och samordnar det 
pedagogiska arbetet. Den andra funktionen 
kallas enhetschef och har det kommunala  
uppdraget, som omfattar bland annat 
arbetsmiljö, budget och lokaler. Båda kan 
fatta självständiga beslut.

Marianne Döös, forskare vid Institutio
nen för pedagogik och didaktik vid Stock
holms universitet, har följt försöket med 
delat ledarskap i Södertälje.

– Det innebär en avlastning för rektor 
som kan koncentrera sig på det pedagogiska 

arbetet. Beslutsgången blir snabbare, men 
en förutsättning för att modellen ska fung
era är att ledarskapet består av ett par som 
samarbetar bra, säger hon. 

Sveriges Skolledarförbund ser gärna att 
de skolor och rektorer som vill prövar delat 
ledarskap.

– Det kostar mer, det måste man vara klar 
över, och man måste rikta en sådan insats 
dit den verkligen behövs. Femton procent av 
landets skolor behöver särskilda insatser, 
de flesta av dessa finns i utsatta områden. 
Det är där vi har de största utmaningarna, 
säger Skolledarförbundets ordförande Matz 
Nilsson. l

”Vi gjorde klasserna större 
och tog bort alla elevassi-
stenter. Det gav utrymme 
att anställa fler på lärare.”

Henrik Ljungqvist

Dubbla lärare för  
bättre undervisning
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DUBBELT UPP. Två lärare kan ge god effekt på studieresultaten. Kan man ha stora klasser blir det inte 
så kostsamt.

Tema: Skola

 Två lärare i klassrummet
Fördelar: 

+   Ett sätt att locka lärare till skolor i 
utsatta områden.

+   Lättare möta behoven hos elever med 
sämre förutsättningar.

+   Ökar det kollegiala lärandet.

Nackdelar: 

   Kostar mer.

   Kräver två lärare som kan samarbeta.

   Förutsätter att ingen i paret slutar.
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n På tre år förvandlade rektorn 
Hamid Zafar och hans personal 
Sjumilaskolan i Göteborg från 
en katastrof till en skola där 
tre fjärdedelar av niorna kan gå 
vidare till gymnasiet. Ordning 
och reda, behöriga lärare och 
höga förväntningar på eleverna 
var framgångsreceptet.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG  BILD: THRON ULLBERG

På Sjumilaskolans högstadium i 
Biskops gården har 99 procent av elev
erna invandrarbakgrund. Området 

har i flera år framförallt förknippats med 
mycket våldsbrott och gängkriminalitet. 

Hamid Zafar blev rektor på skolan somma
ren 2015. På hösten samma år konstaterade 
Skolinspektionen stora brister på skolan. 
I princip fungerade ingenting: undervis
ningen höll för dålig kvalitet, elever som 
behövde särskilt stöd fick inte det, det syste
matiska arbetet mot kränkningar fungerade 
inte och elevhälsan hade stora brister. 

Elever lämnade skolan som präglades 
av våld och kaos. Av de som stannade kvar 

hade bra en tredjedel godkänt i alla ämnen 
när de slutade nian.

Skolinspektionen slog fast att om inte bris
terna åtgärdats inom ett år skulle kommu
nen få betala ett vite på 1,4 miljoner kronor.

I FEBRUARI 2016 hade Hamid Zafar och hans 
medarbetare en plan klar för att vända 
utvecklingen. Man skulle skapa en orga
nisation som byggde samarbete och tillit, 
hade tydliga rutiner och tydliga uppdrags
beskrivningar för alla anställda.

Inte minst viktigt var att höja förvänt
ningarna på eleverna. Om omgivningen 
förväntar sig ett misslyckande är risken stor 
att det blir så.

– Nyckeln var dels att vi skapade en bra 
handlingsplan. Och den krävde att vi först 
gjorde research och tittade tio år tillbaka vad 
som hade testats och inte fungerat. Dels hade 
vi också politikernas och förvaltningsled
ningens stöd, annars hade det inte gått att 
genomföra, säger Hamid Zafar, som lämnade 
Sjumilaskolan 1 januari 2019 och nu är barn 
och utbildningschef i Mullsjö kommun.

Våren 2017 avskrev Skolinspektionen alla 
de påpekade bristerna. Skolan var på rätt 
väg och av eleverna som gick ut nian 2018 
var 74 procent behöriga till gymnasiet.

– När man tittar i backspegeln är det helt 
otroligt att vi klarade det på ett år. Många 
sa att det kommer att ta mycket längre tid, 
säger Hamid Zafar.

Han återkommer till handlingsplanen 
och beskriver den som en roadmap. När 
den väl är klar är det viktigt att hålla fast 
vid den, för att kunna skapa arbetsro och 
prioritera rätt.

– Om du är rektor kommer det alltid 
konsulter och andra experter som knackar 
på din dörr och vill hjälpa till med bättre 
lösningar. Då gäller det att hålla sig till den 
plan man har, säger Hamid Zafar.

I PLANEN ingick också att personalen skulle 
ha rätt kompetens.

– Ett vanligt misstag är att tro att allt 
blir lugnt genom högre vuxennärvaro. Vi 
insåg att det är viktigare att de som finns på 
plats har rätt kompetens. Lärare ska vara 
behöriga och särskilt stöd ska skötas av 
resurspedagoger och inte av personal från 
socialtjänsten, säger Hamid Zafar.

Hur mycket förändringarna kostade 
kommunen vet han inte:

– Nej, men inte särskilt mycket efter
som vi också tog bort funktioner som inte 
behövdes.

I slutet av januari år utnämndes Hamid 
Zafar till Årets svensk. En utmärkelse han 
inte hunnit fundera så mycket över:

– Nej, jag haft fullt upp på mitt nya jobb. 
Om priset hade delats ut i sommar hade jag 
hunnit njuta mer av det. Men det är roligt 
att man kan få ett sådant pris genom att 
göra ett bra jobb som en vanlig kommunal 
tjänsteman på en skola! l

Från kaos till en bra skola

”Ett vanligt 
misstag är att 
tro att allt blir 
lugnt genom 
högre vuxen-
närvaro.”

Hamid Zafar

PRISAD. På kort tid 
vände Hamid Zafar 
hopplösa Sjumila-
skolan till en bra 
skola. Insatsen gav 
honom utmärkelsen 
Årets svensk 2018.

Tema: Skola

5tips för bättre  
skolresultat

4  Leta reda på din verksamhets unika 
själ. Utan den blir det svårt att hitta 
bra lösningar.

4   Arbeta fram en bra handlingsplan. 
Men gör först noggrann research för 
att undvika misstag som redan gjorts.

4  När handlingsplanen känns bra och är 
förankrad: håll fast vid den. Låt inte 
experter ändra era planer.

4  Ha höga förväntningar på elever och 
personal – om människor känner att de 
förväntas prestera är chansen stor att 
de anstränger sig och lyckas.

4  Det är inte antalet vuxna i verksam-
heten som avgör, utan att det finns 
vuxna med rätt kompetens: behöriga 
lärare, specialpedagoger och så vidare.
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Plugga klart – och  
undvik riskzonen
n Lång genomströmningstid 
och många studieavbrott – två 
vanliga fenomen på många 
gymnasieskolor i Dalarna, innan 
projektet Plugga klart sattes in. 
Tre år senare har utvecklingen 
vänt.

TEXT: ANDES EGLE

Efter tre sena ankomster à tre minuter 
sätter skolan in åtgärder.

Karin Funckes exempel på en skolas 
nya arbetssätt må låta strängt: vem har inte 
råkat försova sig ena dagen, missat bussen 
den andra och inte hittat nycklarna den 
tredje?

– Så kan det vara, men det vet vi inte 
förrän vi fördjupat oss i elevens situation. Vi 
behöver agera tidigt för att förebygga mer 
frånvaro.

DEN IDOGHETEN, och noggrann dokumenta
tion av alla händelser och insatser, är en stor 
del av förklaringen till att många gymnasie
skolor i Dalarna nu har minskat studie
avbrotten och ökat genomströmningen. 
Antalet hemmasittare på högstadierna har 
även minskat drastiskt.

– Ett mål var att minska studieavbrotten 
med 40 procent. Det hade vi lyckats med 
om inte den extrema utmaningen med 
asylvågen tillkommit under projektets 
gång, säger Karin Funcke, som varit både 
projektledare för och skrivit en bok om 
Plugga klart.

Projektet pågick i tre år i syfte att komma 
till rätta med de många studieavbrott och 
den långa genomströmningstid på gymna
siet som gjorde att arbetsgivarna i Dalarna 
inte kunde anställa ung, kompetent perso

nal så snabbt som de önskade. Samtidigt var 
ungdomsarbetslösheten på tok för hög.

– Många av våra skolor beskrev tidigt att 
de såg ett långt orsakssamband: bristfällig 
närvaro och låga studieresultat i högstadiet, 
fortsatt låg närvaro och låga resultat på gym
nasiet, och till slut stor risk för studieavbrott.

Närvarofrämjande arbete blev därför 
fokus i projektet, som delfinansierades av 
Europeiska socialfonden och riktades mot 
cirka 700 elever på ett 20tal skolor i 13 kom
muner i Dalarna.

VARJE SKOLA fick anställa delprojektledare 
som fångade upp elever som var i riskzonen 
för att hoppa av, många av dem med låg 
närvaro. Genom individanpassat stöd från 
delprojektledarna ökade både närvaron och 
studieresultaten bland elevdeltagarna.

– Men alla vuxna på skolan behöver vara 
involverade. De skolor som har lyckats bäst 
är de som har sett det närvarofrämjande 
arbetet som ett gemensamt ansvar. De har 
också varit extremt noggranna med när
varorapportering, uppföljning och ett gott 
bemötande, särskilt gentemot elever som 
varit frånvarande en tid.

En utmaning som försvårat det närvaro
främjande arbetet på gymnasiet, som ju är 
en frivillig skolform, har varit då persona
len inte haft en gemensam attityd. En del 
lägger fokus på de elever som är närvaran
de, medan andra är måna om alla elever. 
Där krävs samsyn, enligt Karin Funcke.

I projektet visade det sig också att en 
vanlig orsak till avhopp från gymnasiet var 
att eleverna valt fel program.

– Vi har fått en förståelse för att det fria 
skolvalet kan vara en utmaning för en del 
elever och det genererar på sikt studie
avbrott. Eleverna vet inte vad det är de söker 
i det enorma utbudet, särskilt när skolorna 
tävlar mot varandra med lockande mark
nadsföring. På skolor där 9:orna istället fått 
besöka gymnasierna i små grupper under 
lugna former har just de studieavbrotten 
minskat radikalt.

Bakom många avhopp ligger också ohälsa 
av olika slag. Många flickor tyngs så av höga 
prestationskrav att de hamnar i riskzonen 
för avhopp, men kan vara svårare att upp
täcka eftersom de sjukanmäler sig och får 
giltig frånvaro. Pojkarna återfinns mer i den 
ogiltiga frånvaron.

– Men frånvaro är alltid frånvaro, så vi 
vuxna behöver agera. Våga prata med eleven, 
utan att döma, och försök förstå och hitta 
lösningar, säger Karin Funcke.  l

”Det fria skolvalet kan vara en ut maning 
för en del elever och det genererar på 
sikt studie avbrott. ”

RISKZON. Plugga klart i Dalarna är ett av flera projekt som drastiskt minskat avhoppen i gymnasie-
skolan. Frågan är varför inte metoderna etableras permanent i fler kommuner.
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Tips för att förebygga  
studieavbrott
•  Analysera närvaro- och studieavbrotts-

statistik ur ett könsperspektiv. 

• Sätt in åtgärder utifrån analys.

•  Uppmärksamma direkt när en elev inte 
är närvarande – med omtanke. 

• Ta reda på orsaken bakom frånvaron. 

• Ha tydliga rutiner kring närvaro. 

• Säkerställ att alla följer rutinerna. 

• Hälsa alltid på elever när du möter dem.

Karin Funcke.

Tema: Skola

”Vi behöver 
agera tidigt för 
att förebygga 
mer frånvaro.”
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Ordning och reda kostar ingenting
n Hur får man mera skola för 
pengarna? Ja, det har Erik  
Lakomaa, forskare vid Handels-
högskolan i Stockholm, ägnat 
både teori och praktik åt. 

TEXT: THOMAS PETTERSSON 

Kostnaderna för skolan per elev är i 
storleksordningen dubbelt så höga i 
kommunen med de högsta kostnader

na jämfört med den med de lägsta. Men hur 
skolan använder sina resurser är i allmän
het viktigare än hur stora de är.

För det första: stort är effektivt. En större 
kommun har givna fördelar, framförallt 
om man vågar satsa på större skolor och 
tänka sig att organisera mindre skolor 
som en koncern. Att kunna samarbeta om 
administra tion och IT, inköp, rekrytering, 
förhandling och juridik ger ökad kompe
tens och ekonomiska fördelar. 

– Amerikanska studier pekat mot att opti
mal skolstorlek ligger runt 2 000 elever. De 
behöver naturligtvis inte samlas på en enda 
skola, förklarar Erik Lakomaa. 

FÖRDELARNA MED stora skolor är uppenbara 
för elever och lärare. Det är fler huvuden att 
sprida kostnaderna på och flexibiliteten blir 
större. 

– Du får ett större utbud på undervisningen, 
det är lättare att rekrytera lärare om man 
kan erbjuda fulla tjänster och lärarna får 
jobba med de ämnen de är utbildade för.

Problemet är att stora skolor inte står högt 
i kurs bland föräldrar som ska välja skola till 
sina ungdomar.

– Svenska föräldrar föredrar små skolor 
som ligger nära hemmet. Det är faktiskt 
logiskt och rationellt, säger han.

I Sverige prioriteras nämligen trivsel 

högt av föräldrar vid 
skolvalen i grundskolan. 
Däremot har möjlighet 
till maximala betyg 
mind re betydelse, efter
som Sverige är det land 
inom OECD, enligt en 
rapport från OECD 2012, 
där betyg har minst be
tydelse för möjligheten 
till fortsatta studier. 

– I Sverige är det ingen som utestängs från 
gymnasiet som följd av betyg, så länge man 
har behörighet. Inte heller är betyg något 
hinder för vidare studier vid högskolor och 
universitet om vi bortser från högstatusut
bildningar. 

De små skolorna har tydliga för och nack
delar. Vi vet att föräldrar uppskattar små 
skolor och att mindre klasser gynnar inlär
ning framför allt i yngre årskurser, samtidigt 
är kvaliteten svårare att upprätthålla.

– Sverige har väldigt små skolor i ett 
internationellt perspektiv. Det är svårare 
att uppnå hög kvalitet på en liten skola. 
Det saknas ofta stödresurser och undervis
ningen blir individberoende. En lärare som 
presterar dåligt får ett stort genomslag på 
skolresultaten, exempelvis. 

DEN ENSKILT viktigaste faktorn bakom goda 
skolresultat är elevens socioekonomiska 
bakgrund. Näst viktigast är lärarna och 
deras förmågor. En bra lärare innebär stora 
inlärningseffekter för eleverna, visar ameri
kanska studier*. 

– En studie visade att om du har en lärare 
som hör till de bästa 25 procenten av lärarna 
på skolan, jämfört med de sämsta 25 procen
ten så lärde du dig tre gånger så mycket. Det 
är dramatiskt, faktiskt. 

Ur resultatsynpunkt kan det alltså vara 

viktigare att ge duktiga lärare större klasser 
och fler undervisningstimmar. Och omvänt, 
mindre goda lärare bör ges kompetens
utveckling – eller syssla med annat. 

När det gäller lokaler är nybyggda skolor 
sällan ett bekymmer. De är byggda för att 
vara flexibla och kostnadseffektiva. Borta är 
den tid då varje NOämne skulle ha ett eget 
klassrum, exempelvis. 

Då är det värre med gamla skolor som kan 
vara charmiga och trivsamma – men dyra.

– Jag var i en kommun med höga skolkost
nader. En skola hade så små salar att man 
bara kunde ha klasser med högst 22 elever. 
Däremot hade man ett jättestort atrium 
utan verksamhet … det är klart det blir dyrt. 

Vill man höja effektiviteten snabbt finns 
det en quick fix: skapa ordning och reda. Se 
till att eleverna kommer i tid och håll hårt i 
närvaron.

– Ta bort fem minuters lektionstid för stök 
på varje 40 minuters lektion i grundskolan. 
Det innebär att man förlorar ett helt skolårs 
undervisning under grundskole tiden! Och, 
det bästa: ordning och reda kostar ingen
ting! l

5 vägar till bättre  
skolekonomi

4  Tänkt stort – se skolan som en koncern 
4  Se över lokalerna – hur är det tomma 

klassrum?
4  Satsa på lärarna – de kan lyfta elever-

nas resultat
4  Använd de bästa lärarna – ge dem fler 

timmar eller större klasser
4  Ordning och reda – förlorad lektionstid 

är resursslöseri!

Erik Lakomaa.

QUICK FIX. Att komma i tid och hålla ordning i klassrummet ger snabba förbättringar i studieresultaten.
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”Innovationer ska leva i vardagen”

P å ena handleden har han en klocka, på den andra 
ett hälsoarmband. Båda digitala.

– Jag gillar att ha koll på hur jag sover och går, 
säger Daniel Forslund (L), som inlett sin andra 
mandatperiod som heltidspolitiker med ansvar för 

innovation och digitalisering.
Fram till årsskiftet företrädde han Stockholms läns lands

ting. Nu har SLL bytt namn till Region Stockholm.
Daniel Forslund har också flera hälsoappar i mobilen. Inte 

för att han känner sig sjuk, utan för att han vill pröva de app
likationer och etjänster regionen satsar på. Han uppmuntrar 
tjänstemän och vårdpersonal att själva bidra med idéer till 
hur administration och vård kan bli effektivare med hjälp av 
digital teknik. Förra mandatperioden kom över sexhundra 
ansökningar in till den innovationsfond regionen inrättat för 
att göra det möjligt för anställda att pröva sin uppfinnaranda 
i praktiken. 

– Det är ett sätt få innovationer att leva i vardagen. Idéerna 
ska komma från vårdpersonal och patienter, det är de som 
bäst vet vad vi behöver.

EN DIGITALISERING och teknikutveckling som drivs av ITav
delningen får inget riktigt fotfäste i organisationen, menar 
Daniel Forslund. Frågar man inte medarbetare och patienter 
vad de behöver får tekniken dåligt rykte. 

– Vi har jobbat med att vända synsättet och säger till läkare, 
sjuksköterskor och andra medarbetare att det är ni som be
stämmer vad vi ska satsa på. De är inte teknikfientliga, men 
de har haft dåligt ITstöd och det har skapat frustration.

Han är noga med att skilja på begreppen datorisering och 
digitalisering. Det senare handlar framför allt om att ändra 
arbetssätt. 

– I dag behöver vården inte längre vara bunden till en 
fysisk plats. Du kan träffa läkare eller sjuksköterska via en 
app i mobiltelefon, chatta och skicka en bild digitalt. Det här 
öppnar för nya möjligheter i hur man designar sin arbets
process och möter patienten.

Daniel Forslund är bekymrad över att så mycket adminis
trativt arbete fortfarande bygger på pappershantering. Så 
länge överföringen av information inte är automatiserad 
går det åt väldigt mycket tid när patienter befinner sig i en 

vårdkedja. En patient besöker ofta tre eller fyra vårdgivare 
– någon kanske till och med så många som tio.

– En mängd tid går förlorad när remisser och provsvar 
inte är digitala. Region Stockholm har 45 000 anställda och 
tusentals arbetstimmar försvinner varje dag. IT ses ofta 
som en kostnad, men vi glömmer att med dålig teknik har vi 
en väldigt mycket högre verksamhetskostnad. Då lägger vi 
masso  r av timmar på fel saker och skapar en brist på läkare 
och sjuksköterskor eftersom de sitter och administrerar. 

Samhällsekonomiskt finns stora vinster att hämta om pa
tienter kan vara kvar på jobbet och klara av ett återbesök via 
nätet i stället för att ta ledigt en eftermiddag, menar Daniel 
Forslund. Likaså om det går att boka tider digitalt i stället för 
att sitta långa tider i telefonkö. Sjukvården förlorar miljarder 
på att patienter uteblir och inte avbokar tider för att det är för 
besvärligt. 

– Om jag är sjuk är det bättre att jag ligger kvar hemma i 
sängen och pratar med min läkare digitalt än att jag sitter i 
ett väntrum och smittar ner andra.

DEN BORGERLIGA alliansen fick förnyat förtroende i Region 
Stockholm, men behövde stöd av Miljöpartiet för att kunna 
regera vidare. När den blågröna majoriteten nu kommit 
igång med det politiska arbetet hör en digital vårdgaranti till 
de prioriterade frågorna.

– Vi måste garantera patienterna en kontakt med vården 
även digitalt och se till att vårdgivarna är digitalt tillgängli
ga. Garantitiden ska vara densamma som vid vanliga besök 
och en digital kontakt bör kunna ske inom tjugofyra timmar, 
säger Daniel Forslund som nu har titeln biträdande regionråd 
med ansvar för innovation och digitalisering. Han är också 
ordförande i regionstyrelsens utskott för innovation och 
utveckling.

n Tusentals arbetstimmar går förlorade varje dag 
för att remisser, provsvar och andra processer 
i vården inte är digitala. 
– Vårt mål är att flytta tid från administration 

till sjukvård, säger Daniel Forslund (L), ansvarig 
för digitaliseringen i Region Stockholm.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT       BILD: STEFAN BOHLIN

ansvarig för digitaliseringen  

i Region Stockholm

Möte med

 Daniel 
Forslund

”IT ses ofta som en kostnad, 
men vi glömmer att med 
dålig teknik har vi en väldigt 
mycket högre verksamhets-
kostnad.
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ansvarig för digitaliseringen  

i Region Stockholm

LYSSNAR. Patienter 
och personal står för 
mycket av nytänkandet 
i Daniel Forslunds vision 
av lyckad digitalisering.



I dag kan ett femtiotal vårdcentraler av de drygt tvåhundra 
i regionen erbjuda vårdbesök i form av video, chatt eller någon 
annan digital kontakt. 

– Det kommer nog ta ett par år innan alla vårdcentraler är 
tillräckligt rustade tekniskt. Vissa startar från väldigt låg 
nivå.

För att öka förändringstrycket och få fler digitala tjänster på 
både vårdcentraler och sjukhus skärper regionen skrivning
arna i sina avtal med vårdgivarna. Uppfyller de inte kraven 
väntar vite eller andra sanktioner – vilka har den politiska 
ledningen ännu inte slagit fast.

ETT ANNAT viktigt steg i den digitala utvecklingen är moder
niseringen av regionens vårdinformationsmiljö. Sedan april 
förra året pågår upphandling av ett system som ska ge läkare 
och andra personalgrupper ett bra stöd för sina digitala möten 
med patienterna. 

– Vi vill inte låsa in oss i en lösning där man definierar allt 
från början eftersom den tekniska utvecklingen är så snabb. 
Därför har vi lagt mycket tid och kraft på att inventera be
hoven av information hos olika delar av personalen. 

Region Stockholm genomför sin upphandling själv, men 
har samarbetat om kravställningen med Region Skåne och 
Västra Götalandsregionen. Bland annat har det handlat om att 
definiera informationsbehov och standarder. 

DANIEL FORSLUND ser inga problem med att de tre största 
regionerna kan få olika system – det viktiga är att det finns en 
gemensam standard så att det går att utbyta data. 

– Att ha ett och samma vårdinformationssystem över hela 
Sverige skulle vara destruktivt. Det blir snabbt dyrt och ut
vecklingstakten minskar om en leverantör har alla vårdgivare 
som kund. 

I planen för den nya mandatperioden finns också ett digitalt 
kompetenslyft. Medarbetarna behöver lära sig mer om hur 
de nuvarande systemen fungerar, men också om hur de ska 

ändra sitt beteende när de ska jobba med helt ny teknik. Daniel 
Forslund konstaterar att det är ett stort skifte, men tycker sig 
både hos den politiska ledningen och bland cheferna se en 
ökad insikt om att inget händer av sig själv. 

– Här behövs ett aktivt ledarskap. Tekniken är en del av lös
ningen på många av de stora vardagsproblem vi har i vården 
med bemanning och tillgänglighet och arbetsmiljö. Mitt jobb 
är att vara motor och driva på utvecklingen, undanröja hinder 
och se till vi får tydligt mandat i organisationen att jobba med 
detta, säger Daniel Forslund. l

Daniel Forslund
Ålder: 42 år.

Bor: I Hammarbyhöjden, Stockholm.

Utbildning: Studier i media och kom-
munikation samt en masterexamen i 
statskunskap vid Umeå universitet.

Yrkesliv: Olika befattningar på 
regerings kansliet och Socialdeparte-
mentet 2002–2011 därefter chefs-
strateg på Vinnova. Sedan 2014 inno-
vationslandstingsråd och biträdande 
regionråd (L) i Region Stockholm. 

Intressen: Resor, ny teknik, bad och 
långa cykelturer.

”Att ha ett och samma vårdinformationssystem 
över hela Sverige skulle vara destruktivt.”
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KOLL. Dubbla digitala ur 
krävs för att ha koll på alla 
hälsoappar. 

VÄGRÖJARE. Daniel Forslund 
ser sig som motor och vägröjare 
för den innovativa kraften i 
Region Stockholm. 



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

En tjänst från

www.statsbidragsportalen.se
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Riktade skolbidrag stör  fortfarande

n Förskoleklass är obligatoriskt 
från detta läsår – därmed är skol-
plikten förlängd till tio år. Men 
för verksamhet och redovisning 
råder i huvudsak status quo.
TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

A lla barn bosatta i Sverige omfattas 
nu av skolplikt från hösten det år de 
fyller sex. Men redan tidigare gick 

nästan alla sexåringar i förskoleklass; 97,1 
procent hösten 2017.

Skolplikt från sex år är vanligast i världen. 
Det finns länder som startar vid sju och det 
förekommer också från fem år, främst i 
Storbritannien och anknutna länder.

Med tioårig skolplikt sällar sig Sverige till 
det som är vanligast i Europa. Bland 38 euro
peiska länder varierar tidslängden från 9 till 
13 år med 10,5 i genomsnitt, enligt EU. 

Att förskoleklassen blivit obligatorisk 
ändrar inte innehållet.

– Det är samma läroplan och uppdrag som 
gäller sedan tidigare, säger undervisnings
rådet Marie Wiberg, Skolverket.

EN NYHET införs i höst. Då blir det obligato
riskt att använda ett kartläggningsmaterial 
som ingår i regeringens läsaskrivaräkna 
garanti. Det ska fånga upp elever som behö
ver särskilt stöd – eller större utmaningar.

Antalet timmar i förskoleklass är samma 
som förut, minst 525 per läsår. Tiden läggs ut 
av kommunen eller en friskolas styrelse. Det 
får vara högst 190 dagar per läsår och max 
sex timmar per dag.

Nyordningen ger ökade rättigheter.
– Eftersom obligatoriet medför skolplikt 

har eleverna samma villkor som grund
skoleelever när det gäller rätt till skolskjuts 
och fria måltider, säger Marie Wiberg.

Närvaroplikt råder. Ansökan om ledighet 
bedöms individuellt. Skollagen påpekar att 
rektor kan vara mer flexibel med yngre barn.

FÖR REDOVISARE gör obligatoriet inte någon 
skillnad.

– Vi ser inte att det påverkar redovisningen 
utifrån val av baskonto, säger Robert Heed, 
ekonom på SKL:s avdelning för ekonomi och 
styrning.

SCB har dryftat om 
Räkenskapssamman
draget behöver ändras, 
men så blir det inte.

– I samråd med Skolver
ket har vi beslutat att ingen 
förändring sker i RSblan
ketten, uppger Jacob 
Pelgander, SCB:s enhet för 
offentlig ekonomi. l

n Vem älskar riktade skolbidrag? 
Ingen, verkar det som. Jo, riks-
politikerna, förstås. Oavsett parti. 
SKL föreslår klustrade bidrag 
för att förenkla hanteringen och 
trycker på i frågan.
TEXT: THOMAS PETTERSSON

Statskontoret, Riksrevisionen, SKL 
– ett antal tunga aktörer har i olika 
sammanhang riktat skarp kritik mot 

den prunkande floran av bidrag till skolan, 
uppåt 60 stycken.

– De är administrationskrävande, kortsik
tiga i många fall och kräver en omständlig 
återrapportering, summerar EvaLena 
Arefäll, utredare på SKL. 

Senast på KOMMEK i höstas bedyrade 
civil minister Ardalan Shekarabi att det 
pågick en översyn i syfte att minska och för
enkla hanteringen av de riktade bidragen. 

– Alla, inklusive regeringen, är medvetna 

om problematiken. Men därifrån till att det 
blir en faktisk förändring verkar det vara en 
bit. Frågan är väl hur prioriterat arbetet har 
varit under den långa perioden av politisk 
osäkerhet, säger hon. 

ÄVEN SKOLVERKET suckar över bidragen. 
Myndig heten lägger en hel del resurser på 
att administrera pengarna.  

– Vi har ett gott samarbete med Skol verket 
i frågan, säger EvaLena Arefäll. 

Det är snarare verkets uppdragsgivare 
som inte vill släppa de riktade bidragen.

– Det finns en politisk logik i det här. Det 
är tacksamt att kunna visa att man satsat 
hundratals miljoner kronor på viktiga 
områden i skolan. Det kan låta mycket, men 
med en total budget på uppåt 120 miljarder 
för bara grundskolan är det nålpengar i 
sammanhanget. 

SKL ligger på i frågan och har presenterat 
ett förslag som innebär att man klustrar 
ihop en del av de riktade bidragen men att 
merparten övergår till generella bidrag. Till 

Tema: Skola

Obligatorisk förskola ger nya rättigheter

Marie Wiberg.

TIO ÅR. Obligatorisk förskola ger barnen nya rättigheter som skolskjuts och fria skolmåltider. 
För redovisningens del innebär nyordningen inga skillnader.
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n Lärarnas pensionskostnader 
ökar och är numera en faktor att 
ha koll på. En viktig orsak är att 
allt fler kommer upp i inkomster 
som berättigar till förmåns-
bestämd pension.
TEXT: THOMAS PETTERSSON

DET FINNS närmare 136 000 lärare i landet, 
omräknat till heltidstjänster. Allt fler av dessa 
har kommit upp i löner som berättigar till 
förmånsbestämd tjänstepension (FÅP) enligt 
avtalet KAPKL (40 250 kr/månad för 2019).

Det kan röra sig om exempelvis påslag vid 
rekryteringar eller riktade satsningar på 
förstelärare och karriärtjänster. 

– Pensionskostnaderna för lärare drar 
därför iväg och det kommer tränga undan 
verksamhet, något som kommuner kommer 
behöva ta höjd för. Effekterna på pensions
notan för lärare ser lite olika ut. Kommuner 
kring hetare regioner, exempelvis Stock
holm, Malmö och Göteborg, sticker ut, säger 
Sven Lannhard på KPA Pension. 

ETT BEKYMMER är att pensionskostnaden 
glöms bort i diskussionen om lärarnas 
villkor eller rent av i politikernas besluts
underlag.

Ett typexempel: för en lärare som 2014 fick 
ett lönelyft på 5 000 kronor och som går i 
pension 2023 ska kommunen ha satt in drygt 
1,1 miljoner kronor på pensionskontot med 
löneskatten inkluderad.

Utöver den månadslön på 45 000 kronor 
läraren har idag (2018) tillkommer alltså en 
pensionskostnad på 9 000 kronor i månaden.

– Den här läraren går från 0 kronor till 
1,1 miljoner i kostnad på tio år för förmåns
bestämda ålderspensionen. När många 
lärare tar samma språng, blir det kostsamt.

DEN SKOLLEDARE som anställer en ny lärare 
eller höjer lönen för befintliga lärare räknar 
sällan med kommande pensionskostnader. 

– Ofta blir det för kommunens finans
avdelning att gilla läget. Samtidigt ligger 
kommunerna idag lågt vad gäller pensions
kostnader jämför med andra samhälls
sektorer, konstatera han.  

Situationen med stigande pensionskostna
der är ny för kommunerna. I landstingen har 
man levt med problematiken länge.

Vad ska då ekonomer 
i kommunerna göra? 

– En ekonom behöver 
känna till att kostna
derna kommer och veta 
hur det ser ut över tid. 
Och man måste kunna 
förklara pensions
kostnaderna för poli
tiken. l

Riktade skolbidrag stör  fortfarande
klustrade bidrag räknas statsbidrag som 
inrättats för att regeringen särskilt velat 
stimulera utveckling kopplad till en specifik 
skolform, verksamhet eller målgrupp. Det 
rör sig om 15–30 procent av de cirka 15 miljar
der staten bidrog med 2016. Kvar blir då 5–10 
procent riktade bidrag.

– Vi kan inte räkna med att helt slippa 
riktade bidrag. Det är de signaler vi fått, 
säger hon.

DET SENASTE större riktade bidraget, Likvär
dighetsbidraget, kom till på Skolkommissio
nens initiativ och ska ge 3,5 miljarder under 
året och 6 miljarder nästa år (beslut ej fattat).

Bidraget är dock villkorat: kommunerna 
får inte minska på kostnadsslagen elevhäl
sa och undervisning, som annars kan få 
oönska de effekter.

Ett enkelt exempel: i små kommuner kan 
en elev med särskilt stora behov utgöra en 
stor del av skolans budget. Om eleven läm
nar skolan, kan det i budgeten se ut som man 
gjort rejäla nedskärningar.

– Det där villkoret är uppåt väggarna, det 
kan vara svårt för kommunerna att hantera. 
Det hade varit bättre att väga in bidraget i ut
jämningssystemet. Och att resurserna 
därmed fick gå till undervisning 
i stället för administration, avslutar 
EvaLena Arefäll. l

Obligatorisk förskola ger nya rättigheter

SAMLADE BIDRAG. 
Hellre mycket pengar 
ur en kran, än spridda 
skurar att samla 
upp.
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Eva-Lena Arefäll.

Sven Lannhard.

”Det är tack-
samt att 
kunna visa 

att man satsat hundratals 
miljoner kronor på viktiga 
områden i skolan.”

Ta höjd för stigande 
pensionskostnader

BI
LD

: I
ST

O
C

K



28 KOMMUNAL EKONOMI  #2  2019

n Den nya redovisningslagen innebär 
att praxis och normering för redo
visning av gatukostnadsersättningar 
måste ändras. Utgifterna måste 
periodi seras korrekt, liksom även 
inkomsterna. Varför och hur det ska 
göras, förklarar Torbjörn Tagesson.

Om kommunen i egenskap av huvudman 
har skyldighet att anlägga eller förbättra 
en gata, har kommunen rätt att i enlig-

het med 6 kap. 24 och 25 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ta ut en gatukostnadsersättning från 
ägarna till fastigheterna i området eller ägarna till 
de fastigheter som ligger vid gatan. Vidare framgår 
av 6 kap. 27 § (samma lag) att till grund för bestäm-
mandet av betalningsskyldighetens omfattning 
får kommunen lägga: (i) de faktiska kostnaderna, 
eller (ii) beräkningar av vad det erfarenhetsmäs-
sigt kostar att i motsvarande utförande anlägga 
eller förbättra gator och andra allmänna platser. 

Det förefaller som om lagstiftaren blandat ihop 
begreppen utgift och kostnad i lagen. När en gata 
anläggs har man en investeringsutgift för anskaf-
fandet av en resurs. Eventuella kostnader upp-
kommer först när resursen förbrukas, som regel 
i form av avskrivningar och/eller utrangeringar. 
Restvärde samt tillgångar som inte minskar i värde 
ska inte vara föremål för avskrivning. Såsom lagen 
är skriven och såsom den praktiska tillämpningen 
sker så tar kommunerna ut täckning för beräknade 
eller faktiska utgifter för investeringen och inte uti-
från beräknad kostnad. Om denna tolkning är rätt, 
så innebär plan- och bygglagen ett undantag från 
självkostnadsprincipen som följer av kommunal-
lagens (2017:725) 2 kap 6 §. 

OAVSETT DENNA juridiska fråga, så måste inkoms ter 
från gatukostnadsersättningar redovisas på ett sätt 
som ligger i linje med lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR). Jämfört med 
tidigare lagstiftning och normering, så innebär 
denna nya lagstiftning att såväl praxis som norme-
ring måste ändras! 

Enligt gammal praxis, så tillämpades nettore-
dovisning genom att gatukostnadsersättningarna 
räknades av från investeringsutgiften. När RKR 
2009 tog fram sin intäktsrekommendation, vilken 
avsåg att utgöra kompletterande normgivning till 
den numera upphävda lagen (1997:614) om kommu-
nal redovisning, så fokuserade man mycket på att 
redovisningen borde ske brutto, så att kostnaderna 
i form av avskrivningar för tillgångar skulle redovi-
sas på ett neutralt sätt oavsett hur finansieringen av 
investeringen skett.  Lösningen blev att man gjorde 
en analog koppling till hur anslutningsavgifter för 
exempelvis VA hade hanterats när dessa började 
bruttoredovisas. På så vis fick den då ändrade redo-
visningsprincipen ingen större påverkan på resul-
tatet jämfört med den gamla praxis som tillämpade 
nettoredovisning. 

Nya lagen    påverkar periodiseringarna
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n Gatukostnadsersättningar och exploaterings
bidrag har hittills tagits som en periodiserad intäkt, 
att matcha mot framtida avskrivningar av de 
tillgångar som skapas.

Från årsskiftet, när man upprättar ingående 
balans, ska dessa skuldposter läggas i eget kapital 
– de ska inte matchas mot framtida avskrivningar. 
Kommer det ett exploateringsbidrag under 2019 
ska det redovisas som en intäkt i resultat räkningen. 

Effekten kan bli att det saknas medel till för valt
ningarna för att matcha de framtida avskrivningarna 
– och då måste förstås budget ramarna justeras. 
Gå gärna tillbaka till Kommunal Ekonomi nr 6 / 
2018 och läs mer om den nya redovisningslagens 
effekter på budgetarbetet.

Observera i budgetarbetet!
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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

Nya lagen    påverkar periodiseringarna
Vad man emellertid då inte beaktade var 

att denna redovisningslösning inte låg i 
linje med periodiseringsprincipen. Periodi
seringsprincipen, som är en grundläggande 
redovisningsprincip enligt 4 kap. 4 § i LKBR, 
innebär att intäkter och kostnader som är 
hänförliga till ett räkenskapsår ska tas med 
oavsett tidpunkten för betalningen. Detta i 
sin tur innebär att en inkomst ska periodi
seras på sådant vis att den del av inkomsten  
som motsvarar intäktskriterierna ska redo
visas som en intäkt i resultaträkningen, 
medan den del av inkomsten som utgör 
en befintlig förpliktelse i förhållande till 
en identifierad motpart ska redovisas som 
skuld eller avsättning i balansräkningen. 
Häri finns en väsentlig skillnad mellan 
gatukostnadsersättningar och anslutnings
avgifter. 

OM EN VA-ABONNENT betalar en anslutnings
avgift är VAhuvudmannen skyldig att, 
under normala omständigheter, tillhanda
hålla en tjänst till abonnenten. Inbetalda 
anslutningsavgifter innebär också att 
huvudmannens underlag för att ta ut bruk
ningsavgifter reduceras. Detta eftersom 

VAhuvudmannen inte totalt sett får ta ut en 
högre taxa än vad som motsvarar VAverk
samhetens faktiska kostnader. Skulle 
kommunen välja att inskränka sitt verk
samhetsområde, blir VAhuvudmannen 
skyldig att ersätta de abonnenter som betalt 
anslutningsavgifter. Hur stor ersättningen 
blir beror bl.a. på hur stor anläggningsavgift 
man betalat samt när i tiden anslutnings
avgiften betalades. 

NÄR EN fastighetsägare betalar en gatukost
nadsersättning, är kommunen skyldig att 
göra en investering genom att anlägga eller 
förbättra en gata. När gatan väl anlagts eller 
förbättringen genomförts, så har kommu
nen fullgjort sin förpliktelse och det finns 
därför inte längre någon grund för att redo
visa en skuld på balansräkningen. Där emot 
är samtliga kriterier för att intäktsredovisa 
inkomsten uppfyllda!

Att delar av investeringsutgiften framgent 
kommer föranleda kostnader i form av av
skrivningar är oberoende av huruvida gatu
kostnadsersättning tagits ut eller ej. Dagens 
praxis går följaktligen inte heller att försvara 
utifrån den ofta refererade men vanligtvis 

missförstådda matchnings principen, vilken  
utgår ifrån att det finns ett tydligt orsak
verkan samband mellan intäkter och 
kostnader. Det bör också noteras att match
ningsprincipen inte lyfts fram som någon 
grundläggande redovisningsprincip i LKBR. 

LKBR innebär följaktligen att praxis och 
normering för redovisning av gatukost
nadsersättningar måste ändras så att inte 
bara utgifterna periodiseras korrekt utan 
även inkomsterna måste framgent få en 
korrekt periodisering. Detta innebär att 
gatukostnadsersättningar ska intäkts
redovisas i takt med färdigställandegraden 
av de investeringar som ligger till grund för 
bestämmandet av betalningsskyldigheten 
för fastighets ägarna. l

TORBJÖRN TAGESSON
Professor i redovisning vid 

Linköpings universitet samt 
kanslichef för Rådet för 
kommunal redovisning.
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Excelkurser för kommunalekonomer

E-LEARNING I 12 MÅN UTNYTTJA DIN KEF-RABATT

Som kursdeltagare får du tillgång till vår 
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: 20-21 maj - Göteborg: 20-21 maj - Malmö: 20-21 maj

 » Excel Pivottabeller - bemästra Excels kraftfullaste verktyg och spara mycket tid 
Stockholm: 22-23 maj - Göteborg: 8-9 apr och 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: 6-7 maj - Göteborg: 13-14 maj

 » Excel för Självlärda - hantera Excel på rätt sätt och spara massor av tid 
Stockholm: 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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Digital vård växer  
snabbt i regionerna

Östergötland, Västra Götaland, Jönköping och 
Dalar na är några av de regioner som ligger långt 
fram när det gäller digitala vårdcentraler och 

erbjuder besök via video eller chatt. Men satsningarna är 
inte ett sätt att möta de privata alternativ som snabbt blivit 
populära.

– Nej, jag tycker inte att man ska se det som ett svar på de 
privata initiativen, även om det är bra med föregångare som 
inspirerar. Men även offentlig verksamhet behöver använda 
smart teknik för att möta de förväntningar invånarna har 
på att hälso och sjukvården blir mer tillgänglig, säger Patrik 
Sundström, programansvarig för ehälsa på SKL.

För honom är utvecklingen en del av en större digitali
seringsprocess:

– Digitala vårdcentraler och läkarbesök ingår i en bredare 
förnyelseprocess. Digitaliseringen av vården innebär 
många saker, både nu och framöver.

I REGION Östergötland var det premiär för digitala vårdcen
traler i januari 2018. En till två läkare finns tillgängliga på 
dagtid måndag–fredag plus ett antal kvällar per vecka fram 
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DOKTOR ONLINE. De digitala vårdbesöken är här för att stanna och kommer att vara en del av vårdprocessen.

n De digitala vårdcentralerna blir allt fler. Privata initia-
tiv som Kry och Min Doktor har blivit populära och 
branschen omsätter miljarder. Sedan 2016 erbjuder även 
ett antal regioner i landet digitala vårdbesök. Men ett 
svar på privat konkurrens vill man inte kalla det.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG

E-hälsa
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E-hälsa

Vad tycker ni om att flera regio
ner börjat satsa på digitala 
läkarbesök?
– Vi tycker det är bra att det finns 
initiativ även på regional nivå. Vi vill, 
tillsammans med offentliga aktörer 
fortsätta förbättra sjukvården.

Kommer det att påverka privata 
aktörers möjligheter att vara 
lönsamma?
– Vi ser att det finns plats för både 
privata och offentliga aktörer. Tillsam-
mans kan vi utveckla sjukvården så att 
den blir bättre än i dag.

Hur ser era framtidsplaner ut? 
Hur vill ni utveckla era tjänster 
och tillföra nya?
– Med digitalisering får alla samma 
möjligheter att nå fram till vården. Vi 
kommer inom kort att införa sjukskö-
terskor till vår tjänst. I framtiden ser vi 
fler professioner för att göra patientre-
san smidig för den som behöver vård av 
olika professioner. 

Kommer digitala läkarbesök 
vara standard om fem år?
– Vi är övertygande om att digitalise-
ringen är här för att stanna. Utveck-
lingen sker snabbt och om några år kan 
man göra mer av det som i dag görs 
fysiskt, digitalt.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG

Hallå 
där

Linda Bengtsson,  
presschef för vårdappen Kry:

”Vi ser att det 
finns plats för 

både privata och offent-
liga aktörer.” Linda Bengtsson
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n SKL VILL ha en samsyn kring frågan om 
hur digitala vårdbesök ska hanteras. Man 
har tidigare enats om en gemensam utom-
länsersättning på 650 kronor per digitalt 
vårdbesök. I mitten på mars fattade SKL:s 
styrelse även beslut om en rekommenderad 
lägsta patientavgift på 100 kronor.

– Vi ser en snabb utveckling av både 
digitala vårdkontakter och andra typer 
av digitala vårdtjänster. Det är viktigt att 
landsting och regioner har hög beredskap 
att både främja och leda utvecklingen, kom-

menterade SKL:s :e vice ordförande Anders 
Henriksson frågan i ett pressmeddelande.

Som bakgrund till sitt beslut anger SKL 
att mycket talar för att patientavgiften 
spelar större roll vid digitala vårdkontakter 
än vid fysiska besök. Är den digitala kontak-
ten gratis riskerar vårdkonsumtionen att 
öka utan att det är medicinskt motiverat, 
menar SKL. Frågan aktualiseras bland annat 
av att Region Sörmland tillämpar avgiftsfri 
primärvård, vilket medför att även digitala 
vårdbesök där är avgiftsfria.

SKL motar gratis digitala vårdbesök

till klockan 21. Under 2018 hade man i snitt 
100 besök per månad.

– Vi har ännu bara haft möjlighet att 
marknadsföra det lite grann, men tycker att 
det fungerar bra. Nu vill vi utöka med fler 
läka re och eventuellt även med sjukgym
naster och sjuksköterskor. Vi diskuterar 
också hur man bäst kan kombinera digitala 
och fysiska besök, säger Georgios Kora
kakis, medicinskt ansvarig för Digitala 
vårdcentralen i Region Östergötland.

BÅDE HAN och Patrik Sundström på SKL 
betonar vikten av att all vård följer hälso 
och sjukvårdens principer med bland annat 
vård efter behov och vård med rätt kompe
tensnivå. Därför är det viktigt att följa 
utvecklingen.

– Det vi ser är att tjänsterna möter ett be
hov och att de är populära. Men vi behöver 
göra uppföljningar och utveckla kvalitets
system för att lära oss mer. Man ska vara 
varsam med vad som erbjuds digitalt. Men 
hittills finns ingen anledning att ifrågasätta 
kvaliteten på den vård som erbjuds, säger 
Patrik Sundström.

Han tycker att det inte finns något rätt 
eller fel i valet mellan digitala eller fysiska 
vårdbesök. Inte heller något antingen eller. 

– Digital teknik ska användas där den är 
lämplig och motiverad. Då kan den vara ett 
bra sätt att driva verksamheter på ett resurs
effektivt sätt.

ENLIGT GEORGIOS Korakakis erbjuder hans 
digitala vårdcentral, som hittills kostat re
gionen cirka 150 000 i extra nettokostnader, 
något annat än de privata:

– Våra läkare är specialister i allmän
medicin eller STläkare och har genom jour
naler tillgång till patienternas bakgrund 
som ett stöd.

Om fem år vill han erbjuda fler vård
kategorier digitalt, möjlighet att få sjuk
intyg och att göra medicinska uppfölj
ningar. Det digitala är då integrerat med 
den vanliga vårdcentralens verksamhet.

PATRIK SUNDSTRÖM är inne på samma tanke:
– Det digitala kommer att vara inklu

derat i vårderbjudandet och en självklar del 
i vårdprocessen. Den kanske börjar digitalt 
och slutar i ett fysiskt besök eller egenvård. 
Jag tror att den digitala vården kommer att 
spela en viktig roll för de 50 procent som 
lider av kroniska sjukdomar. 

Den gruppen står i dag för 85 procent av 
vårdens kostnader. Genom ett bättre stöd 
skulle många av dem kunna ta ett större 
eget ansvar.

– I stället för att åka till vårdcentralen för 
att få ett kvitto på hälsotillståndet skulle 
många kunna hålla koll på det själva. Det 
skulle ge dem ett mycket självständigare liv. 
De flesta vill inte vara patienter om det går 
att undvika. l

”Jag tror att den digitala vården kommer att 
spela en viktig roll för de 50 procent som lider 
av kroniska sjukdomar.” 

Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa på SKL.



Städer växer och blir allt mer tätbebyggda, det ökar trycket på skolplatser. 
Men hur gör man när det är ont om yta, samtidigt som behovet av skolplatser är stort? 

Parmacoskolan hyr du i en, två eller tre våningar. Vi planerar och utformar
skolan tillsammans efter era behov. Allt ifrån storleken på klassrum och personalrum, 
till specialutrustade salar för till exempel hemkunskap, bild och form eller slöjd.
Skolan byggs sedan upp på i genomsnitt tre till fyra månader. Allt som saknas är

möblerna, plus elever och lärare såklart.

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

Parmacoskolan. Lektion 3:

När det blir trångt.
Tänk högt.

När det blir trångt.
Tänk högt.

När det blir trångt.

Parmacoskolan. Lektion 3:

Städer växer och blir allt mer tätbebyggda, det ökar trycket på skolplatser. 
Men hur gör man när det är ont om yta, samtidigt som behovet av skolplatser är stort? 

När det blir trångt.
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n Kunskapstesterna på certi-
fieringsprogrammets basnivå 
kan alla ekonomer göra,  
medlemskap eller ej.

– Jag tyckte testerna var rik-
tigt bra, det gav mycket, säger 
Kerstin Rosendahl i Vänersborg.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

Föreningens certifieringsprogram 
rullar på. Och ingen certifiering utan 
kunskapstester, förstås. Under året 

kommer ekonomer – medlemmar eller ej – 
kunna genomföra de åtta kunskapstester 
som tillhör programmets basnivå.

– Basnivåns nionde kursmoment är etik. 
Där behöver man delta i en kurs för att få 
godkänt, berättar kansliets Göran Anders
son som ansvarar för kunskaps testerna.

Hitintills har ett 30tal ekonomer genom
fört en eller flera kunskapstester. Proven 
genomförs vid datorn och det är i huvudsak 
flervalsfrågor som gäller. Det gäller att ha 
minst 80 procent rätta svar. 

KERSTIN ROSENDAHL i Vänersborg jobbar på 
kommunens centrala ekonomienhet, främst 
med redovisning. Hon har gjort testerna för 
momenten Upphandling och konkurrens, 
Mervärdesskatt och momsersättning samt 
Redovisning och kommunallagens ekono
mibestämmelser – med gott resultat. 

– Jag gjorde testerna för att jag ville testa 
mig själv. Och för att det är bra att veta nivån 
på testerna om vi ska anställa ekonomer 
som är certifierade i framtiden. 

Hon gjorde testerna utan att ha gått KEF:s 
kurser, men läste på ämnena innan testerna 
och frågade kollegor för att bättra på kun
skaper om exempelvis upphandling.

– Jag tyckte testerna var riktigt bra, det 
gav mycket. Jag gillar idén med att certifiera 
ekonomer, det höjer statusen på yrket.   

Det test hon fick jobba hårdast med var 
momentet Redovisning. Där var frågorna 
ext ra svåra och tiden knapp, konstaterar 
hon.  

– Jag skulle gärna gå föreningens 
redovisningskurser, de är bra. Men nu har 
kommunen utbildningsrestriktioner, så det 
får vänta.

På kansliet har Göran Andersson kunnat 

summera de första erfarenheterna från 
testerna. 

– Vi kan se att många av deltagarna svarat 
på frågorna utifrån hur de gör saker i prak
tiken i kommunen. Men praktiken är inte 
alltid i överensstämmelse med hur man ska 
göra och vad lagen säger, konstaterar han. 

Det lönar sig att läsa på innan testerna, helt 
enkelt? 

– Ja, absolut. Det är en skillnad i resultat 
mellan dem som gått våra kurser och dem 
som inte har gjort det, säger han.   

EN ERFARENHET är att tiden kan upplevas 
som knapp – om man inte har bra koll på 
området. Lyckas man inte första gången, 
kan man göra om provet med helt eller 
delvis nya frågor.  

– Vi ser att när man gör testet för andra 
gången går det snabbare. Då kan man äm
net bättre och då är tiden inget problem.

Kerstin Rosendahl har fått blodad tand 
vad gäller testerna:

– Jag funderar på att göra testet för mo
mentet Intern kontroll i maj. COSOmodellen 
tycker jag faktiskt att jag har bra koll på, 
säger hon och skrattar. 

Kunskapstesterna fortsätter under året. 
Gå in på www.kef.se för att kika på aktuella 
datum för anmälan och prov datum. l

Dags att testa dina  
ekonomikunskaper?

TESTAD. Kunskapstesterna sker med flervalsfrågor. Det lönar sig att läsa på innan, även om man 
jobbar med det aktuella ämnet.

”Jag gillar idén med att certifiera ekonomer,  
det höjer statusen på yrket.”

Kerstin Rosendahl, Vänersborgs kommun



www.stratsys.se

Så kan du lyckas
bättre på jobbet!
Välkommen till vår blogg, full med tips på hur du kan för- 
enkla ditt arbetsliv. Detta och mycket mer på Stratsysbloggen.

Vinnare - Åretsbästa branschblogg!



Forskar- 
hörnan

ROBERT JONSSON

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

Skolan är det kommunala verksamhetsområde som årligen om
sätter mest ekonomiska resurser. Skolan är också ett område som 
sedan kommunerna tog över som huvudman för knappa 30 år 

sedan präglats av olika reformer. I det följande får vi ta del av forskning 
som bidrar med ökad förståelse för reformen, införandet av förstelä
rare. Under forskarsidorna presenteras även forskning som handlar 
om gymnasieskolan och dess samverkan med näringslivet. Förutom 
detta presenteras pågående forskning med fokus på skolan och olika 
styrlogiker.

I DET här numrets första artikel sammanfattar Johan Alvehus, docent 
i företagsekonomi vid Lunds universitet, forskning som handlar om 
förstelärarreformen och vad den har betytt för skolans utveckling. Den 
forskning som Johan sammanfattar bygger på studier som han bedrivit 
tillsammans med Sanna Eklund, doktorand vid Göteborgs universi
tet och Gustaf Kastberg, professor i företagsekonomi vid Högskolan 
i Borås. Forskningen synliggör att förstelärarreformen medfört att 

förstelärare kommit att utveckla 
olika roller såsom bästeläraren, 
stöttepelaren, kunskapssprida
ren, andrerektorn, försteledaren 
samt ekvilibristen. 
I DET här numrets andra artikel 
presenteras forskning som hand
lar om kommuner och deras 
arbete med gymnasieskolor som 
drivs tillsammans med närings
livet. Brita Hermelin, professor 
i kulturgeografi vid Linköpings 
universitet, Centrum för kom

munstrategiska studier (CKS) och Bo Persson, docent i statsvetenskap 
vid Linköpings universitet, CKS är forskarna som studerat hur samver
kan mellan kommuner och näringsliv etableras och upprätthålls samt 
hur den påverkar det svenska yrkesutbildningssystemet. Forskarnas 
studier visar att det inte sällan kan uppkomma spänningar mellan 
kommunernas utbildningspolitiska och näringslivspolitiska mål.

UNDER FOU-NYTT synliggörs pågående forskning som handlar om 
skolan och olika styrlogiker. Forskningen bedrivs av Anton Borell som 
är doktorand vid redovisningssektionen på Stockholms universitet. 
Forskningen utgår från två olika synsätt på skolan, vilka medför olika 
sätt att styra skolan. I det ena synsättet är mätningen av "produktion" 
centralt, och väldefinierade mål prioriteras. Utifrån det andra synsät
tet är kvalitet inte något som enkelt låter sig mätas, och där flera olika 
aktörer har olika syn på hur resurser ska användas. I enlighet med detta 
synsätt sätts fokus på hur skolan skapar ”livslång lust att lära” eller 
fostrar elever att bli ”demokratiska medborgare”. l

”Förstelärarreformen  
har medfört att förste-
lärare kommit att 
utveckla olika roller.”

n FÖRENINGENS RAPPORT om VA-situationen i 
kommunerna, författad av Mattias Haraldsson, blev 
flitigt uppmärksammad i media. Dagens Samhälle  
var först ut med att citera rapporten, följd av Nya 
Wermlands-Tidningen, Mariestads-Tidningen, 
Enköpings- Posten och Skaraborgs Allehanda.

n FÖRENINGEN KOMMER att hålla en e-kurs om 
RKR:s rekommendation nr 12 som handlar om byte 
av redovisningsprinciper med mera. Kursen kom-
mer att vara tillgänglig någon gång under maj, så 
håll utkik. Kursledare blir kansliets Ola Eriksson och 
Ingela Karlsson.

VA-rapport gick hem i media

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

n NU ÄR programmet klart för seminariedagarna 
29–30 augusti i Linköping i samband med förenings-
mötet. Här hittar du kändisar som retorikexperten 
Elaine Eksvärd och företagaren/föreläsaren Lars 
Erlman tillsammans med SKL:s Annika Wallenskog 
och Referos Lars Fyhr.

En nyhet för i år är att båda seminariedagarna 
livestreamas. Det ger möjlighet för den som inte kan 
vara på plats att ändå ta del av begivenheterna via 
jobb- eller hemmadatorn. Läs mer på www kef.se!
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Skolan är ett område som präglas av en ständig 
reformiver. Sedan kommunaliseringen för trettio 
år sedan har vi också fått en marknadsorienterad 
skola, nya läroplaner och flera nya betygssystem. 
Ofta framställs reformerna som en ständig avpro

fessionalisering av lärarkåren.
De senaste årens reformer har emellertid pekat i en annan 

riktning, i alla fall till sina intentioner. Lärarlegitimation, 
lärarlönelyft och införandet av förstelärare kan alla ses som 
försök att höja läraryrkets status: genom tydliga utbild
ningskrav, genom löneökningar och genom intern hierarki. 
Men även dessa reformer har fått utstå en omfattande kritik, 
i alla fall lärarlönelyftet och förstelärarreformen. Inte 

avseende det allmänna resurs
tillskottet, förstås, men sett till 
hur det fördelats – reformerna 
har upplevts som godtyckliga 
och orättvisa och som att de 
sliter sönder lärarkåren.

I det treåriga forsknings
projekt som undertecknad 

och medforskare genomfört, som finns avrapporterat i 
boken Lärarkåren och förstelärarna: Splittrad, stärkt och styrd 
profession (Lund: Studentlitteratur; författare Johan Alvehus, 
Sanna Eklund, Gustaf Kastberg) ger vi emellertid en helt 
annan bild av den senaste tidens utveckling. Vi baserar våra 
slutsatser på studier av sju skolor i tre olika kommuner, där 
vi genomfört över 100 intervjuer (med förstelärare, lärare 
och skolledare), skuggat lärare i deras arbetsvardag samt 
genomfört observationer. Utifrån detta menar vi, tvärtemot 
kritiken, att förstelärarreformen faktiskt stärkt lärarna som 
yrkeskår.

DETTA ARGUMENT bygger på ett par viktiga premisser. För 
det första – en av de viktiga saker vi uppmärksammat är hur 
arbetsuppgifter fördelas inom skolan. Det vi då kan se är att 
förstelärare ofta tagit på sig en roll som innebär att de sköter 
professionsrelaterade uppgifter inom skolan: de hanterar 
kompetensutveckling, de har kontakter med universitet, 
de representerar lärarna i ledningsgruppen. Kort sagt, de 
har bidragit till att en rad uppgifter som tidigare legat hos 
till exempel biträdande rektorer hamnat inom lärarkårens 
kontrollsfär. Detta betyder alltså att lärarna ökat sina möj
ligheter att själva utveckla sin egen profession. Vår analys 
bygger alltså på hur skolans faktiska organisering förändras, 
inte på åsikter om eller upplevelser av orättvisor som en följd 
av denna organisering.

För det andra menar vi att om vi ska studera hur en yrkes

Förstelärarreformen  
– hur blev det egentligen?
n Förstelärarreformen var tänkt att stärka lärarprofes-
sionen. Så blev det också, men kanske inte riktigt på det 
sätt som det var tänkt ifrån början, konstaterar forska-
ren Johan Alvehus.
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grupps autonomi utvecklas, så måste vi se den i ett system
perspektiv. Ofta, när vi tänker på autonomi, tänker vi oss att 
det handlar om en enskild person och hennes arbetsuppgif
ter. Men vi måste också ta hänsyn till de möjligheter som ett 
kollegium inom en organisation – till exempel på en skola 
– har att utöva inflytande över ramarna för yrkesutövandet. 
Är det hierarkiskt tillsatta chefer, utan professionsbak
grund, som sätter upp dessa ramar utifrån en uppdragsgiva
res önskemål eller har professionen inflytande över detta? 
Det är här som förstelärarna haft en tydlig betydelse i de fall 
vi studerat då de utökat lärarnas inflytande över organise
ringen inom skolan.

NU ÄR detta förstås inte problemfritt. Det är till exempel 
fortfarande så att utomprofessionella – rektorer är i allt 
högre grad en egen profession i svensk skola – som väljer ut 
förstelärare. Detta är en ordning som inte gynnar lärarnas 
autonomi och som lärarkåren torde vara intresserad av att 
ändra för att få ökat inflytande. Ett annat exempel är att 
medan reformen stärkt lärare i de lokala organisationerna 
och i viss mån på kommunal nivå, är representationen på 
policynivå förhållandevis svag.

För att beskriva hur detta konkret tar sig uttryck i skolans 
organisation, kan vi prata om sex olika typroller som förste
lärarna kommit att, i olika grad, inta. Rollen som bästelärare 
är en roll som kanske bäst speglar reformens intentioner: 
en lärare som är särskilt skicklig i undervisning och som 
ser som sin roll att coacha och på andra sätt vägleda sina 
kollegor. Detta är emellertid en roll som också för med sig 
konflikter – lärarkåren värnar sin individuella autonomi 
och att utmana denna leder till konflikter. En mer accepte
rad kollegial roll är stöttepelaren, som finns tillhands när 
kollegor söker råd. Dessa förstelärare tenderar dock att ha 
haft samma roll innan de blev förstelärare och titeln blir på 
så sätt bara en manifestation på det redan existerande.

KUNSKAPSSPRIDAREN ÄR en roll som många förstelärare intar, 
även om omfattningen varierar. Kunskapsspridaren är aktiv 
i nätverk utanför den lokala skolorganisationen och får ofta 
uppdrag inom skolan som är kopplade till informations och 
kunskapsspridning, inte minst i form av att de leder olika 
projekt. Det blir då en roll som är lätt att identifiera och koppla 
till tydliga arbetsuppgifter. Det leder i sin tur till att denna 
roll har hög legitimitet.

En del förstelärare har genom sitt uppdrag kommit att ar
beta nära skolledningen, och här urskiljer vi två olika typer. 
Andrerektorn ses av rektor som en förlängd arm och blir 
skolledningens redskap för att driva sin agenda ute i organi
sationen. Andrerektorerna har alltså lierat sig tydligt med 

skolledningen och tar ofta på sig administrativa uppdrag. 
En annan variant här är emellertid försteledaren, som också 
arbetar nära skolledningen men som snarare representerar 
lärarnas agenda på ledningsnivå – rollen är på sätt och vis 
en spegelbild av andrerektorns. Försteledaren blir ledande 
inom skolutveckling och tar ofta på sig det pedagogiska 
ledarskapet – något som tycks uppskattas av rektorer och 
biträdande rektorer, då det är något som både kan vara svårt 
att få tid för, och något som är förhållandevis oklart till sitt 
innehåll.

Slutligen finner vi också ekvilibristen, som justerar sin roll 
mellan att i vissa forum företräda lärarkollegiet och i andra 
företräda ledningen. Ekvilibristen utgör alltså en avancerad 
balansakt mellan olika situationer och sammanhang.

GENOM ATT närma sig förstelärarna från detta perspek
tiv, kan vi alltså se att det inte är en enda förstelärarroll 
som skapats. De olika rollerna har också olika legitimitet 
i organisationen och leder också till olika grader av kon
flikt. Bäste läraren är en problematisk roll, och när vi ser till 
reformen som helhet så är det tydligt att medan bästeläraren 
mest liknar reformens initiala ambitioner, så är det snarare 
kunskapsspridare och andrerektorer och försteledare som 
kommit att dominera. Det betyder att förstelärarna huvud
sakligen rör sig på en kollegial nivå inom organisationen. 
Här har de tagit på sig arbetsuppgifter som tidigare utförts 
– eller inte utförts – av skolledningen, såsom pedagogiskt 
ledarskap och vissa administrativa uppgifter. De har också 
kommit att bli en roll som samlar upp arbetsuppgifter som 
tidigare fördelats inom ett lärarkollegium, till exempel att 
driva pedagogiska projekt och leda kompetensutveckling. 
På det sättet blir förstelärarna tydliga företrädare för lärar
kårens intressen inom organisationen och har potentiellt 
ett mandat att ta tillvara lärarnas professionella intressen. 
I denna bemärkelse kan alltså reformens mer övergripande 
ambition, att stärka lärarna professionellt, sägas ha reali
serats – men det har skett på ett sätt som inte var en del av 
reformens idéer från början. l

Forskare skriver
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och effektivare verksamhet liksom nya möjligheter att presentera och följa 
upp ekonomi, nyckeltal och mål. Läs gärna mer på hypergene.se/kommun.

”Genom att närma sig förstelärarna 
från detta perspektiv, kan vi alltså se 
att det inte är en enda förstelärarroll 
som skapats. De olika rollerna har också olika 
legi timitet i organisationen och leder också till 
olika grader av konflikt.”
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Teknikcollege (TC) kan beskrivas som ett certi
fierings och samverkanssystem för utbildningar 
av relevans för industrin. TC riktar sig främst mot 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Syste
met initierades under tidigt 2000tal av arbets

marknadens parter inom industrisektorn, med Teknikföre
tagen och IF Metall som de drivande aktörerna.

Teknikcollege administreras och drivs av det så kall
lade Industrirådet som är en samarbetsorganisation för 
arbetsmarknadens parter inom industrisektorn. I admi
nistrationen och utvecklingen av Teknikcollege medverkar 
också Riksföreningen Teknikcollege Sverige (RTS). Teknik
collegekonceptet har således utvecklats av en koalition 
mellan arbetsgivare och fackföreningar med gamla anor 
inom industrisektorn. Satsningen kan tolkas som ett uttryck 
för en strävan mot en återgång, om än i helt ny form, till den 
yrkesutbildningsmodell som dominerade före gymnasie
reformen 1971, då regleringen av yrkesutbildning i stor 
utsträckning hanterades av företag och fackföreningar i 
samverkan (Persson och Hermelin 2018; jfr. Lundh Nilsson 
och Nilsson 2010). 

UTBILDNINGAR SOM vill bli certifierade som Teknikcolle
ge måste uppfylla åtta kvalitetskriterier som utgår från 
regionala kompetensbehov inom Industrirådets branscher. 
Kriterierna inom TC:s certifieringssystem handlar om krav 
på samverkans, organisations och styrformer där kommu
nerna, skolorna och företagen är de centrala parterna. Enligt 
kriterierna har dessa parter olika åtaganden att uppfylla. Det 
ställs till exempel krav på att företagen medverkar på olika 

sätt i utbildningsverksam
heten och att kommu
nerna samverkar med 
företagen i den regionala 
styrningen av flera ut
bildningar. TC ska på så 
vis leda till ett mer effek
tivt resursutnyttjande 
och en mer samordnad 
planering och dimen
sionering av industri
orienterad gymnasial 

utbildning (RTS, 2017a). 
Kriterierna betonar mål 
om individers utveck
ling samt jämställdhet 
och mångfald. 

Teknikcollege finns 
inom sju av de nationella 

gymnasieprogrammen varav två är högskoleförberedande 
och fem är yrkesprogram. TC domineras starkt av följande 
tre program; teknikprogrammet (som är störst med mer 
än 10 000 elever som följer TCcertifierade utbildningar), 
industritekniska programmet (med knappt 3 000 elever), 
samt el och energiprogrammet (med knappt 1 500 elever). 
Det industritekniska programmet är det program som har 
störst andel elever på TCcertifierade utbildningar: 70 pro
cent av eleverna på detta program följer utbildningar som är 
TCcertifierade (RTS 2017b). TC finns vid omkring 150 skolor 
och involverar samverkan med omkring 3 000 företag och 
180 kommuner. Enligt RTS verksamhetsberättelse för 2017 
omfattar TC 25 olika regionala samverkansorganisationer. 
Dessa regionala samarbeten innebär samverkan mellan tre 
kommuner eller flera och finns i delar av Sverige med stark 
industriprofil, främst i södra Sverige och i Mellansverige 
inklusive Göteborgsregionen. TC är endast undantagsvis 
etablerat i Norra Sverige och finns inte i Stockholm. 

Kommunerna involveras på två nivåer vid framväxten av 
TC – den regionala nivån och skolnivån. Kriterierna för TC 
innebär att en Teknikcollegeregion bildas genom regional 
samverkan med minst tre kommuner. Representanter för 
kommunerna ingår i den regionala styrgruppen för respek
tive TCregion. Den regionala styrgruppen är ansvarig för 
kvalitetssäkring och för att kriterierna för TC ska uppfyllas 
(Jansson 2016). 

DEN ABSOLUTA merparten av skolor där TCcertifierade 
utbildningar finns är kommunala gymnasieskolor. Det 
betyder att kommunerna behöver förhålla sig strategiskt 
till styrning och organisering av dessa utbildningar på sina 
egna skolor. En fördjupad studie av kommunala skolor som 
ingår i TC i en större och en mindre kommun visade på olika 
utmaningar som uppstod för kommuner och skolledningar. 

En viktig utmaning är att TC omfattar åtaganden som 
kräver resurser, vilket kan innebära påfrestningar för 
kommunerna. Vidare kan TCcertifieringen uppfattas som 
ett regelsystem som inte alltid utan problem kan kombineras 
med den statliga regleringen av skolsektorn (Jansson 2016). 
Kommuners engagemang inom TC på skolnivå sker även 
genom rollen som delägare av så kallade industrigymnasier, 
som har industrin som huvudägare. Industrigymnasier 
är en etablerad benämning för skolor där industrin har en 
inflytelserik roll; det kan vara som ägare, delägare eller för 
drift av skolan. 

Dessa skolor har i flera fall föregångare som bedrivit 
yrkesutbildning under flera decennier (framförallt innan 
gymnasiereformen 1970) (se exempelvis SOU 2015:97). I de 
fallen behöver kommunerna förhålla sig till ägarstrategiska 
frågor och hur man agerar i sitt delägarskap tillsammans 
med industrin. Det kan uppstå spänningar mellan å den ena 
sidan kommunens roll som delägare av en skola tillsam
mans med industrin, och å den andra dess roll som ansvarig 
för gymnasieskolan i kommunen i sin helhet. 

Sammantaget kan vi se att TC bidrar med lokala resurser 
men också att dess införande på lokala gymnasieskolor kan 
påverka kommunernas utbildningspolitiska vägval. När
varon av TC kan vara en faktor som påverkar fördelningen 
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n Samverkan mellan offentliga aktörer och industrin 
inom svensk yrkesutbildning är i fokus för forskarna 
Brita Hermelin och Bo Persson. De har studerat hur så-
dan samverkan etableras och upprätthålls och hur den 
påverkar det svenska yrkesutbildningssystemet. Ett av 
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FoU-nytt n HUR VERKAR ekonomiska styrmedel inom 
den svenska skolsektorn? Denna aktuella fråga 
har doktoranden och företagsekonomen Anton 
Borell vid Stockholms universitet valt att forska 
om. 

En del av bakgrunden är den New Public 
Management-våg som under 1990-talet kom 
att förändra synen på hur offentliga organisa-
tioner skulle styras. Med inspiration hämtad 
från styrning inom det privata näringslivet växte 
nya styrmetoder fram inom svensk skolsektor 
– som präglades av mätning, uppföljning och 
dokumentation – med målet att göra skolan mer 
effektiv och resultatorienterad. Implikationerna 
av dessa förändringar för svensk skola är temat 
för Anton Borells avhandling.

Anton Borell är doktorand vid Företagseko-
nomiska institutionen, Stockholms universitet. 
I den forskning som hans avhandling grundar 
sig på finns två olika sätt att se på skolan som 
organisation, och därmed också två sätt att se på 
hur skolan bör styras. Det ena är att synen på att 
skolan kan likställas med producerande företag, 
där mätning av "produktion" är centralt, och där 
denna mätning oftast definieras utifrån väldefinie-
rade mål. Detta synsätt går på många sätt i linje 
med hur svensk skola har styrts sedan 90-talet. 

Det andra perspektivet är synen på skolan 
som en organisation där kvalitet inte enkelt låter 
sig mätas, och där flera olika aktörer – så som 
rektorer, lärare och föräldrar – verkar och har 
olika syn på hur resurser ska användas samt vilka 
mål som ska prioriteras. Målen tenderar här att 
betraktas utifrån mjuka värden, så som hur vi 
skapar ”livslång lust att lära” eller fostrar elever 
till ”demokratiska medborgare”. 

Där dessa två synsätt krockar uppstår flera 
problem. Kvalitet behöver definieras och mät-
bart, men hur mäter man exempelvis livslångt 
lärande? Flera rapporter och sammanställningar 
ska genomföras, men vem ska ha dessa makt-
medel i sin hand? Och vem besitter rätt kunskap 
att veta hur skolan ska styras: Är det ekonomer, 
politiker, föräldrar eller rektorer? Eller kanske 
alla, och hur då?

Med dessa frågor i åtanke, inhämtar Anton 
Borell sin empiri genom observationer och inter-
vjuer på skol- samt förvaltningsnivå. Projektet 
har pågått sedan 2016, och beräknas vara färdig-
ställt 2021. Avhandlingen utgör en del utav ett 
skolforskningsprojekt, som bedrivs vid Företags-
ekonomiska institutionen vid Stockholms uni-
versitet. Projektet ämnar att studera skolfrågor 
utifrån företagsekonomiska perspektiv.

Fabrik eller lärande av lust  
– vart styr ekonomin skolan?

Forskare skriver

SKOLFABRIKEN. Är skolan ett tjänste-
producerande företag eller en plats där 
man odlar mjuka värden som lust till 
kunskap?

av utbildningsresurser mellan skolor och program. I ett vidare 
perspektiv är TC ett intressant exempel på hur kommunerna 
blir involverade i samverkan mellan samhällssektorer. 

Vi vågar nog påstå att det råder en bred generell samstäm
mighet om att samverkan inom många områden är viktigt för 
att uppnå en önskvärd samhällsutveckling. Men organisering 
genom samverkan medför också en rad komplexa utmaningar 
för de olika aktörerna som ingår. En orsak till dessa utmaningar 
är att olika samhällspartner och samhällssektorer har olika 
målbilder och ansvar. Kommunerna har ett brett samhälls
ansvar och styrs av demokratiska spelregler, medan industri
företagen som är involverade i TC och industrigymnasierna, 
behöver skapa resurser för att upprätthålla konkurrensfördelar 
på en marknad starkt exponerad för global konkurrens (jfr. 
Rusten och Hermelin 2017). 

I KOMMUNERNAS breda samhällsansvar ingår det i sin tur olika 
mål som kan vara delvis svårförenliga på verksamhetsnivå. 
Den nya skollagen från 2011 betonar alla ungdomars möjlig
heter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Kommunerna 
har ett aktivitetsansvar för ungdomar som omfattar att stödja 

individer att fullfölja sin gymnasieutbildning. Parallellt med 
sådana krav om att värna ungdomarnas utbildningsvägar finns 
det också ökade förväntningar på att kommunerna ska skapa 
goda förhållanden för ekonomisk tillväxt och företagande, 
vilket också lett till att de blivit mer aktiva inom det närings
politiska området (Hermelin och Trygg 2018; SKL 2019). Våra 
studier visar att det inte sällan kan uppkomma spänningar 
mellan kommunernas utbildningspolitiska och näringslivs
politiska mål.  l

Referenser:
Hermelin, B. och Trygg, K. (2018) Lokalt utvecklings- och tillväxtarbete – En studie av 
kommunernas näringslivsfunktioner. CKS-rapport 2018:11, Linköpings universitet. 
Lundh Nilsson, F. och A. Nilsson (2015) Challenging the “School Model” in Vocational 
Education: Role of Companies in Initial Vocational Education in Sweden 1910–2014. 
I: Heikkinen, A och Lassnigg, L. (red.) Myths and Brands in Vocational Education. 
Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. 172–189.
Persson, B. och Hermelin, B. (2018) Mobilising for change in vocational education 
and training in Sweden – a case study of the ‘Technical College’ scheme. Journal of 
Vocational Education & Training, 70 (3), p. 476-496
Rusten, G. och Hermelin, B. (2017) Cross-sector collaboration in upper secondary 
school vocational education: experiences from two industrial towns in Sweden and 
Norway. Journal of Education and Work, 30 (8), p. 813–826.
SKL (2019, kommande) Den strategiske mångsysslaren – 10 år senare. Enkätundersök-
ning om kommunernas näringslivsarbete 2018 med återkoppling till undersökningen 
2008. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.
SOU 2015:97. Välja Yrke. Slutbetänkande av Yrkesprogramsutredningen.
Material framställt av Riksföreningen Teknikcollege Sverige (RTS):
RTS (2017a) Teknikcollege kriterier. Beslutade på styrelsemöte 2017-06-15.
RTS (2017b) Teknikcollege. Sammanställning Nationell rapportering. Powerpointpre-
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”Organisering genom  
samverkan medför en rad 

komplexa utmaningar för de olika 
aktörerna som ingår.”
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”

Tillsammans med många svenska kommuner vill vi 
genom smarta lösningar hjälpa till att skapa bättre 
service för kommuners invånare, men även skapa 
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Krönikan

Om man en gång i livet får möjlighet att skriva 
en krönika i Kommunal Ekonomi, bör väl 
den handla om ekonomi. Om inte annat 
för att skoldebatten inte sällan handlar om 
resurser, eller snarare brist på resurser. Men 

mer pengar löser inte självklart skolans problem. Det är 
vad man gör med pengarna som räknas. Och innan man 
gör något bör man ha gjort en noggrann nulägesbild. Låt 
oss prata om det.

HUR SER då nulägesbilden av det svenska skolväsendet ut? 
Svensk förskola står stark, liksom särskolan. Den kommu
nala vuxenutbildningen har rustats upp, fritidshemmen 
har snarare bortprioriterats. Och skolan, både grundskolan 
och gymnasieskolan, kan visa på förbättrade resultat. Men 
samtidigt finns stora brister i likvärdigheten. Framgång i 
svensk skola handlar i stor utsträckning om klass och då i 
dubbel bemärkelse, dels klass utifrån elevens familjebak
grund, dels klass utifrån vilken klass eleven går i, det vill 
säga hur elevsammansättningen ser ut. Skolans kompen
satoriska förmåga har försämrats över tid och försvåras 
av den pågående skolsegregationen och den ojämlika 
tillgången på lärare.

VAD KAN man då behöva göra för att förbättra likvärdig
heten? Olika, är det korta svaret, eftersom man behöver 
göra olika för att det ska bli mer lika. Vägen till ökad 
likvärdighet går via förbättrad kvalitet. Först och främst 
behöver man prioritera de områden som forskning och 
beprövad erfarenhet har sett som framgångsfaktorer. Det 
handlar om ett ledarskap som kan organisera för lärande, 

en stödjande elevhälsa, ett professionellt kollegialt lärande 
och ett systematiskt kvalitetsarbete som riktar fokus på 
undervisningen, det som sker i klassrummet. Tillsammans 
ger detta förutsättningar för lärare att stärka den kompe
tens de behöver för att omsätta läroplan och kursplaner i en 
till eleverna anpassad undervisning.

SÅ SER nulägesbilden och framgångsfaktorerna ut på natio
nell nivå. På kommunal och lokal nivå behöver man en mer 
detaljerad bild och en mer utförlig analys av vilka åtgärder 
man ska satsa på. Tar man ansvar för det kan man nog 
också räkna med att pengar löser en del av skolans problem. 
Återkommande granskningar visar dock att det är lite si 
och så med detta ansvarstagande. Pengar fördelas mer 
utifrån schabloner än utifrån behov. Satsningar görs mer 
utifrån tradition och det man tror än utifrån nytänkande 
och det man vet.

SLUTSATS: börja i rätt ända! Börja med nulägesbilden, med 
analysen och med en kritisk granskning av hur befintliga 
resurser används. Då kan det visa sig att man kan komma 
rätt långt med de pengar man redan har. När man sedan 
adderar alla statsbidragen och inte minst likvärdighets
bidraget, i år 3,5 miljarder och nästa år 6 miljarder, kan det 
bli riktigt bra. Då kanske man till och med kan säga att mer 
pengar löser en del av skolans problem, om än inte alla.  l

Månadens 
krönikör

Analysera, fördela  
och tänk olika!

PETER FREDRIKSSON

Generaldirektör på Skolverket.  
Han har tidigare verkat som ämnes    - 
lärare, skolchef i Sollentuna och 
utbildningsdirektör i Södertälje 
kommun.

”Man behöver göra olika för 
att det ska bli mer lika.”
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Är du redo för framtidens ekonomisystem till  
        kommuner? 

 

Arribatec är ett lösnings- och tjänsteföretag som är specialiserade på att 
optimera processer. Vi hjälper ett fler än 30 kommuner att automatisera 

och digitalisera sina ekonomiprocesser. 
 

I partnerskap med               , ett ekonomisystem som är en äkta molntjänst 
med automatiserad ekonomihantering vilket också inkluderar 4 fria 

uppgraderingar per år. Vi levererar vi just nu framtidens ekonomisystem 
till flera kommuner, kommunala bolag och kommunalförbund! 

 
Vi har också en bred och djup kompetens inom Unit4 Business World 

(Agresso) där vi har lösningar och tjänster som kan effektivisera er 
ekonomihantering. 

 
Välkommen att kontakta oss på 

telefon 0722 – 44 00 34, eller mail info@arribatec.com. Läs mer på 
arribatec.com 
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Upptäck fördelarna med Vismas marknadsledande system 

Nya Budget & Prognos
   Integration till alla ekonomi- och lönesystem på marknaden
   Stöd för en decentraliserad budgetprocess
   Effektivare processer - hela året




