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Tuffa tider ställer krav 
på beslutsunderlagen
Tillväxttakten i svensk ekonomi avtar. Åren med en stark utveckling av skatteunder
laget ligger bakom oss. Samtidigt står våra kommuner och regioner inför stora 
demografiska utmaningar. Man måste nu leverera mer välfärd med mindre resurser 
vilket kräver en omställning och tuffa beslut. Därför är det viktigt att underlagen är väl 
genomarbetade och belyser effekterna på kort och lång sikt.

Vi på PwC har stor erfarenhet att bistå kommun och regionledningar med 
beslutsunderlag i omställningsprocessen. Vi kan även hjälpa dig!

Kontakta oss idag.

Henrik Berggren Susanna Collijn
henrik.berggren@pwc.com susanna.collijn@pwc.com



Nästa nummer utkommer tisdag 27 augusti 2019.

Innehåll

T idningen Kommunal Ekonomi ger oss kommunalekonomer en bild av det som 
är aktuellt inom vårt område och lyfter fram våra utmaningar. Vi får en ny
hetsbevakning av utredningar och förändringar som påverkar vår sektor och 
vi kan ta del av intervjuer som visar hur olika kommuner och regioner arbetar. 
Tidningen ger oss möjlighet att följa med i det 

senaste inom forskningen. Tidningen hjälper oss med 
omvärldsbevakning, att hålla oss uppdaterade och bidrar 
till att vi kan utvecklas.

FÖR ATT kunna gå på djupet inom ett område och belysa 
det ur flera perspektiv har tidningen för varje nummer 
ett tema. Det här året började med tema politikens nya 
landskap där vi fick en bred bild av läget efter valet. Årets 
andra tidning innehöll tema skolan och det är en verksam
het som berör väldigt många av föreningens medlemmar 
och som står för närmare hälften av kommunernas budget. 
Temat innehöll artiklar som belyste olika arbeten för att 
höja kvaliteten och sänka kostnaderna för kommunerna 
bland annat genom förebyggande insatser. 

Vår planering för hösten är att ha motsvarande fokus inom områdena vård och omsorg 
samt samhällsbyggnad och investeringar. Min förhoppning är att tidningen ska bidra till 
kunskapsspridning och förbättra möjligheterna för oss kommunalekonomer att arbeta 
för en god ekonomisk hushållning. 

I DET här numret av tidningen tar vi oss an den stora utmaningen välfärdens organise
ring och finansiering. Tidningen belyser SNS Konjunkturrådets rapport ”Kommunernas 
framtid”, lyfter fram de viktigaste förslagen och ger en bild av olika synpunkter. Vi får 
en nordisk utblick med fokus på strukturella reformer på kommunal nivå i Danmark, 
Finland och Norge.

Ja, det är ett välfyllt nummer som även innehåller bemanningsplanering och integra
tion. Tidningen belyser också översynen av kostnadsutjämningen. Men förslagen i över

synen handlar om en omfördelning mellan kommunerna och ger 
inte lösningen på finansieringen av framtidens välfärd.  

Våra analyser kring framtidens utmaningar fortsätter 
även i nästa nummer då vi fokuserar på digitaliseringens 

möjligheter och i en separat bilaga som tar sikte på 
kompetensförsörjning och framtida utmaningar. 

Nästa nummer kommer ut i samband med 
förenings mötet i Linköping 29–30 augusti. Jag hoppas 
att vi ses i Linköping! l
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Noterat

”Man kan med en 
större pengapåse 
göra mer.”

Ja-sidans politiker inför folkomröst-
ningen om en sammanslagning av 

Borgholm och Mörbylånga kommu-
ner, enlig Ölandsbladet.
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Missriktad kritik av 
ekonomirapporten

Käpphästarena!
Kommunala  
Skolfastigheter  
i Stockholm har  
skapat landets  
första käpphästarena  
för att gynna flickors  
idrottande.

38 miljarder
… kommer kommunsektorn att sakna 
2022 om personal och service håller 
samma nivå som 
idag, enligt SKL:s 
ekonomirapport 
i maj.

n SVERIGE SKA bli bäst i värl-
den på e-hälsa, enligt staten 
och SKL. Detta för bättre och 
effektivare vård. Ett problem 
är dock att läkarprogram-
men saknar både kursmål 
och strukturerad utbildning i 
e-hälsa medicinsk informatik, 
enligt några enkätstudier från 
Uppsala universitet.

Läkarstudenter 
saknar e-hälsa

n 124 AV RIKSDA-
GENS leda möter sitter 
även i kommun- eller 
regionfullmäktige. Men 
alla sköter inte sitt 
lokala uppdrag, visar en 
genomgång som SR:s 
Ekot gjort. I snitt har 
dessa ledamöter gått på lite mer än vartannat möte sedan 
valet. Tio har inte gått på ett enda möte.

Riksdagsledamöter  
lämnar tomma stolar

n SKL uppmärksammade ett 
stort kommunalt inkomstbort-
fall och brott mot finansierings-
principen. Det uppfattade Dagens  
Industri som ett krav på hårdare 
beskattning av företagare.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

ÄNDRADE REGLER för ägare av fåmansbolag 
har gjort kommunerna till förlorare. Sedan 
2014 kan företagarna i större utsträck
ning ta ut överskottet i bolaget i form av 
kapitalinkomst (statlig skatt), i stället för 
tjänst (mestadels kommunal skatt). Det har 
kommunerna förlorat 8 miljarder på under 
åren 2013–2017, vilket strider emot finansie
ringsprincipen. 

Det kunde vi läsa i Ekonomirapporten i 
maj. Rapporten läste också Dagens Industris 
ledarskribent Tobias Wikström. Han reak
tion var dock en annan: ”Beskatta familje
företagare och entreprenörer hårdare – det 
är budskapet i den senaste ekonomirappor
ten” var hans läsning av Ekonomirapporten.

Han ansåg vidare att ”SKL:s planekono
miska utvikning förtar det övriga bud
skapet i ekonomirapporten.” 

SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog 
reagerade på vad hon ansåg vara en rejäl 
miss uppfattning av rapporten. I sin blogg 
framhöll hon att SKL inte lägger sig i hur 

staten s utformning av regelverket av de så  
kalla de 3:12reglerna påverkar fåmans bolagen.

”DEN SOM läser sammanfattningen av 
rapporten ser tydligt att vårt syfte inte är att 
försämra för företagen. Det vi lyfter är att 
staten måste kompensera kommunsektorn 
för inkomstbortfall som beror på att staten 
ändrat regelverket.” 

Dagens Industri är landets mest lästa 
näringslivstidning och även många ekono
mer läser den. Att på ledarsidan hävda att 
SKL driver en företagarfientlig linje oroade 
SKL:s chefsekonom: ”Det är oerhört viktigt 
att SKL inte felaktigt uppfattas vilja för
sämra för företagandet och att missvisande 
bilder sprids.” l

FEL OM FÖRETAG. Dagens Industri tolkade vårens ekonomirapport som att SKL ville beskatta företag 
hårdare.

24,8
… är antalet år med 
intjänad inkomstgrun-
dad pension för utrikes 
födda som började ta ut 
in komst pension 2017. 
För inrikes födda är 
siffran 42 år.
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Programmet för  
årets stora mötesplats 
för offentlig sektor 
börjar ta form!

I programmet med 168 
seminarier kan du bl a  
ta del av: 

•  En heldag om den nya  
 tillitsstyrningen 

•  Sammanslagning eller  
 samverkan med kommun- 
  exempel från Finland, Norge    
   och Sverige

•  Lansering av den nya    
 Kommunkompassen

•  Så kan vi skapa ett hållbart 
 samhälle utifrån rymd- 
  forskning

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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4Ekonomens agenda

På nytt
jobb

Pågående utredningar 

FINANSDEPARTEMENTET
n Utredningen om grönt sparande Fi 2018:08. 
Redovisas: senast 31 mars 2020. 
n Idéburna aktörer i välfärden Fi 2018:04.  
Redovisas: senast 14 december 2019.  
n Kommunutredningen Fi 2017:02. 
Redovisas: senast 28 februari 2020. 
n Delegationen för korrekta utbetalningar från 
välfärdssystemen Fi 2016:07. 
Redovisas senast: 1 december 2019. 
n Tillitsdelegationen Fi 2016:03. 
Slutredovisas: senast 2 maj 2020. 

KULTURDEPARTEMENTET 
n Arkivutredningen Ku 2017:02. 
Redovisas: senast 18 november 2019. 

NÄRINGSDEPARTEMENTET 
n Kommittén för teknologisk innovation och 
etik (KOMET) N 2018:04. 
Redovisas: senast 31 december 2020.

SOCIALDEPARTEMENTET 
n Utredningen om bostadsbidrag och under
hållsstöd – minskad skuldsättning och ökad 
träffsäkerhet (BUMS) S 2018:13. 
Redovisas: senast 1 oktober 2020.
n Utredningen om välfärdsteknik i äldre
omsorgen S 2018:11. 
Redovisas: senast 1 oktober 2020. 
n OPSutredningen S 2018:01. 
Redovisas: senast 15 december 2019. 
n Framtidens socialtjänst S 2017:03. 
Redovisas senast: 1 juni 2020. 
n Samordnad utveckling för god och nära vård 
S 2017:01. Slutredovisas senast: 31 mars 2020. 

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET
n Utredningen om en mer likvärdig skola 
U 2018:05. Redovisas: senast 30 mars 2020. 
n Utredningen om elevers möjligheter att nå 
kunskapskraven U 2017:07. 
Redovisas: senast 30 juni 2019. 

SKL 
7 JUNI: Skatteverket presenterar preliminärt 
beskattningsutfall.
14 JUNI: Kommunalekonomisk utjämning och 
utjämning av LSSkostnader.
4 JULI: Skatteverket presenterar preliminärt 
beskattningsutfall.
8 AUGUSTI: Skatteverket presenterar prelimi
närt beskattningsutfall.
22 AUGUSTI: SKL publicerar ny skatteunder
lagsprognos och MakroNytt 2/2019.

RIKSBANKEN 
3 JULI : Nytt beslut om reporäntan.

SCB
14 JUNI: Kommunalekonomisk utjämning och 
utjämning av LSSkostnader.
14 JUNI: Räkenskapssammandrag för kommu
ner och landsting.
27 AUGUSTI: Kommunernas och landstingens 
finansiella tillgångar och skulder. 
30 AUGUSTI: Räkenskapssammandrag för 
kommuner och landsting.

RAPPORTER FRÅN SKL
n ”Verksamhetssystem som stöd för syste
matisk uppföljning”. Publicerad 13 mars.
n "Utveckla idéburet offentligt partnerskap”. 
Publicerad 4 maj.

n "Medborgarbudget”. Publicerad 10 maj.
n "Ekonomirapporten, maj 2019”. Publicerad 
13 maj.
n "Framtidens kulturlokaler”. Publicerad 15 maj.
n "Jämförelser av kostnader inom specialiserad 
psykiatrisk vård”. Publicerad 16 maj.

KONFERENSER
n Föreningsmötet i Linköping 29–30 augusti.

Nyckeltal för Sverige 
•  Arbetslöshet (säsongsrensat och utjämnat): 

6,3 % mars 2019.
•  Inflationstakt: 2,0 % (april 2019 jämfört med 

april 2018). 
•  Konsumentprisindex: KPI 334,11 januari 2019 

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

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

jämfört föregående period).
• Folkmängd: 10 255 102 (mars 2019).

KÄLLA: SCB

Grästorp. Kaisa Lundqvist 
blir ny ekonomichef i Grästorps 
kommun. Kaisa arbetar idag på 
ekonomiavdelningen och tillträ-
der tjänsten i samband med att 
Sven Karlsson slutar efter 39 år i 
kommunen. 
Hon har tidigare jobbat som 
ekonom i Grästorps kommun och 
i Götene kommun. Hon har också 
varit projektledare på SCB.

Tiohundra AB. Annica Johans-
son tillträder som ny ekonomi-
chef i vård- och omsorgsföreta-
get Tiohundra AB. Hon kommer 
närmast från posten som bud-
getchef på finansroteln i Region 
Stockholm. Hon har tidigare 
bland annat jobbat på NOTE, 
Shell och som ekonomi- och 
finanschef i Norrtälje kommun. 
Tiohundra AB ägs av kommunal-
förbundet Sjukvård och omsorg i 

Norrtälje, ett samarbete mellan 
Region Stockholm och Norrtälje 
kommun.

Vadstena. Birgitta Calén är 
sedan en tid ny ekonomichef i 
Vadstena. Hon har erfarenhet av 
ekonomjobb både inom politiskt 
styrd verksamhet och i närings-
livet. Hon kommer närmast från 
en tjänst som ekonomichef på 
Bostadsstiftelsen Platen.



www.stratsys.se

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

Det är vad vi kallar work-life simplicity.
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n Otydliga avtal, ekonomiska 
underskott och tre kommuner 
som hoppade av innan verk-
samheten ens kommit i gång. 
Det kommunala samarbetet i 
Soltak har haft några tuffa år. 
Men enligt styrelseordförande 
Åke Sparringsjö (S) har bolaget 
ändå varit en bra affär.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG

Från början var det sju kommuner 
i södr  a Bohuslän som 2013 skulle 
samordna IT, ekonomiadministration, 

löne hantering och HR i ett gemensamt 
bolag för att spara pengar. Även gemen
samma bilpooler och andra funktioner som 
kräver speciell kompetens diskuterades.

Men när Stenungsund, Lilla Edet och 
Kungälv två år senare flyttade över eko
nomi, IT och löner till bolaget Soltak valde 
Orust, Öckerö och Ale att avstå. Tjörn gick 
med, men valde att behålla IT i egen regi.

 – Det är jag väldigt glad för. IT fungerar 
bra på Tjörn, medan det varit stora problem 
inom Soltak. För oss är det också viktigt att 
behålla kompetens och arbetstillfällen i 
kommunen, säger Martin Johansson (SD), 
oppositionsråd i Tjörns kommun.

PÅ TJÖRN har även oppositionspartierna 
Tjörnpartiet och Socialdemokraterna varit 
kritiska till Soltak som gjorde en förlust på 
287 000 kronor 2016 och 431 000 kronor 
2017.

– Vi har haft stora funderingar om det 
verkligen ger positiva resultat att lägga 
verksamheter i Soltak. Eftersom det inte rör 
sig om kärnverksamheter ska de drivas så 
kostnadseffektivt som möjligt. Hittills har 
Soltak inte visat oss i Tjörns kommun några 
tydliga sådana siffror, säger Benny Halldin, 
ordförande för Socialdemokraterna.

För tillfället är det dock inte aktuellt att 
ställa krav på att lämna Soltak.

– Vi ger det lite mer tid. Men om Soltak 
inte kan visa positiva resultat har bolaget 
inget existensberättigande, säger Benny 
Halldin.

Våren 2018 påpekade Ernst & Young efter 
en studie på uppdrag av Kungälvs kommun 
en rad brister inom framför allt avtalen 
mellan kommunerna och Soltak. 

Otydligheter i avtal, ansvar och besluts
processer skapar risk för bland annat: 

• bristande styrning, uppföljning, fel
aktiga löneutbetalningar som inte upptäcks

• brister i utveckling och underhåll av 
ITsystem samt ITsupport.

SAMMANTAGET RISKERAR kommunerna att 
inte få de tjänster som de betalar för.

– Avtalen var det första jag tittade på som 
ny ordförande och jag håller med revisorern a. 
Avtalen har varit otydliga när det gäller 
ansvarsfördelning med mera. Från början 
tänkte man nog att det var något som skulle 
lösas under resans gång. Nu pågår en översyn 
som ska resultera i fyra nya avtal: ett gemen
samt huvudavtal och ett för varje affärsom
råde, säger Åke Sparringsjö (S) som tog över 
ordförandeposten strax före jul 2017.

Ekonomiskt är Sparringsjö säker på att 
bolaget inneburit en bra affär för de fyra 
kommunerna.

– Jag är övertygad om att det fått ut mer än 
de hade förväntat sig. Eftersom vi inte har 
några vinstkrav ligger vi bra till kostnads
mässigt. Ett exempel inom IT är implemen
teringen av nya förordningar och regler som 
GDPR. Det skulle bli klart dyrare med en 
annan leverantör, säger Åke Sparringsjö.

Han ser på framtiden med tillförsikt och 

tycker att den nya vd:n, Pertti Heina, som 
tillträdde i november 2018 redan hunnit 
påverka företagskulturen och därmed även 
ekonomin:

– Ledningen styr med en helt annan 
kompetens än tidigare. Vi väntar på den 
första tertialrapporten för året, men allt 
tyder på att det går lite bättre än vad som 
är budge terat. Det här är första året som 
kommunerna betalar per prissatt tjänst för 
funktionerna ekonomi och löner. l

Kommunsamverkan
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Tuffa år för Soltak

ERBJUDANDET. Soltak levererar bland annat kompletta elev- och administratörsdatorer samt därtill 
hörande support till kommunerna.

”Om Soltak inte kan 
visa positiva resultat 
har bolaget inte existensbe
rättigande”

Benny Halldin

Kommunsamarbeten  
– att tänka på!
4  Skriv tydliga avtal från början.

4  Tänk igenom finansieringssystemet. 
Låt bolaget få gå med vinst för att 
bygga upp ett kapital för tuffare år i 
stället för att göra kompletterande 
faktureringar i december.

4  Fundera på vilken organisation och 
vilken kompetens som behövs. Det 
fungerar inte alltid att flytta över 
anställda från kommunernas verk-
samheter.

4  Lägg energi på att skapa en gemen-
sam kultur. Gemensamma rutiner och 
arbetssätt är en förutsättning för att 
nå stora besparingar.



Tuffa år för Soltak

Tänk på att räkna
när eleverna blir fl er.

Parmacoskolan. Lektion 4:Parmacoskolan. Lektion 4:
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n Hösten inleds med förenings-
mötet i Linköping. Dags att 
träffa gamla och nya bekant-
skaper och ta del av ett riktigt 
bra seminarieprogram!

TEXT: THOMAS PETTERSSON

Det drar ihop sig till det numera årliga 
föreningsmötet. Ett av de tre riktigt 
stora evenemangen för kommun

ekonomer, anser KEF:s  partner och medie
ansvariga Kella Norlander:

– Det är KOMMEK, föreningsmötet och 
Ekonomichefsdagarna som är de tre stora 
nätverksträffarna för ekonomer. Dels för 
att det ger en chans att nätverka med andra 
ekonomer från hela landet, dels för att det 
alltid är högklassiga seminarier på arrange
mangen. Det ger oss svårslagna tillfällen för 
kompetensutveckling.

I ÅR går föreningsmötet av stapeln i Lin
köping den 29–30 augusti. Seminariepro
grammet är varierat och intressant, från 
praktikernära ekonomfrågor till mera 
tankeväckande ämnen med humanistiska 
aspekter på arbetslivet.  

– Jag är särskilt intresserad av Elaine 
Eksvärds seminarium som handlar om att 
göra sitt budskap attraktivt för andra. Det 
tror jag intresserar många ekonomer: om 

man inte hittar vägar att göra sitt budskap 
intressant för andra, spelar det inte så stor 
roll hur duktig ekonom man är. Särskilt 
gäller väl det relationen ekonom kontra 
politiker, säger han . 

FÖRUTOM ÅRSMÖTET med val och ansvars
frågor delas även utmärkelserna Årets 
kommunalekonom och Årets insats ut under 
föreningsmötet. 

På kvällen bjuds det också på middag med 
underhållning, en lämplig avslutning på en 
välmatad första dag av föreningsmötet.

En nyhet för i år är att seminarium och 
föreningsmöte kommer att direktsändas på 
webben. 

Sista anmälningsdag är 30 juni, läs mer 
på www.kef.se. l

KEF

Missa inte ett fulladdat 
föreningsmöte! 

BI
LD

:T
T/

SÖ
RE

N
 A

N
D

ER
SS

O
N

 

ENGAGERAD. TV-profilen Elaine Eksvärd ger dig grunderna i presentationsteknik.

Nu har du vunnit en Guldspade  
– vad är det för något?
– Det är en utmärkelse som delas ut av Föreningen 
Grävande Journalister varje år. Man tävlar i sju 
olika kategorier och jag vann kategori Magasin för 
en 40 sidor lång artikel om mordet på Olof Palme. 
Det är den finaste utmärkelsen man kan få som 
grävande journalist, så jag är mäkta nöjd!

Hur var motiveringen, vad har du gjort för 
stiligt?
– Då citerar jag juryn rakt av: ”… för att under 
tolv år ha grävt i försummat utredningsmaterial, 
intervjuat bortglömda vittnen och med nya upp-
gifter gjort Skandiamannen till ett viktigt spår för 
Palmeutredarna.”

Aha … Skandiamannen? Du och magasinet 
Filter har funnit gärningsmannen, då?
– Ja, det vill jag påstå. Skandiamannen är inte okänd 
i sammanhanget. Palmeutredarna inledde en 

förundersökning mot honom några månader efter 
mordet 1986. Av olika orsaker lades förundersök-
ningen ner. Det var fel och det är en av poängerna 
med min artikel. 

Men du, är inte tolv år väldigt lång tid att 
jobba med ett case?
– Jo, men det är också ett väldigt tungarbetat 
material. Det är en pågående förundersökning så 
det är svårt att få folk att berätta vad de vet.

Vad händer nu då? Vilar du på dina  
lagrar?
– Njae … jag fortsätter min research. Det finns 
fortfarande material att jobba med. Men fram-
förallt väntar jag på resultatet av den pågående 
förundersökningen mot Skandiamannen. Åklagare 
Krister Petersson har uttalat sig optimistiskt, så 
jag hoppas att utredarna ska komma fram till och 
kunna bevisa att han är gärningsmannen.

TEXT: KELLA NORLANDER

Hallå 
där
Thomas Pettersson, redaktör 
för Kommunal Ekonomi:
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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.

Missa inte ett fulladdat 
föreningsmöte! 
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”Kommun
samman
slagningar 
ska vara 
fri villiga, 
så ser vårt 
upp drag ut.”

Niklas Karlsson,  
Kommun-

utredningens 
ordförande.

Sammanslagningar 
och nya skattebaser

Tema: Organisering och finansiering

n Framtidens kommunsektor behöver en mera lämplig organisering och 
stabilare finansiering. Medan våra nordiska grannar förändrar rejält är 
frivillighet och försiktighet ledstjärnorna här hemma. Än så länge.

Kommunutredningen ska i början av nästa 
år ge några svara på de tunga utmaningar 
kommunsektorn står inför.

– Det finns väldigt stora förväntningar på 
den här utredningen. Det kan vara svårt att 

leva upp till det, konstaterar utredningens ordförande 
Niklas Karlsson, riksdagsman (S) och tidigare kommu
nalråd i Landskrona.

Vilka är de två tuffaste utmaningarna, som du ser det? 
– Det är ekonomin, det är avgörande. Med tanke på det 

stora investeringsbehov vi har och den servicenivå vi 
vill upprätthålla … det kommer att behövas tillskott på 
ett eller annat sätt under kommande år, säger han. 

En på sitt sätt ännu tuffare utmaning är kompetens
försörjningen. Att hitta tillräckligt och tillräckligt 
utbildad arbetskraft, och detta i HELA landet.

– Bara att möta kommunsektorns behov framöver 
kräver så mycket personal att inget blir över till privata 
sektorn. Och hur ska vi få folk att ta jobben där de finns, 
vi kan ju inte gärna kommunplacera personal, säger han.

DE LÖSNINGAR som utredningen fått i uppdrag att utreda 
handlar om kommunal samverkan, sammanslagningar 
och förändrad ansvarsfördelning. 

– Kommunsammanslagningar ska vara frivilliga, så 
ser vårt uppdrag ut. På lång sikt, 15–20 år, är samman
slagningar ofrånkomliga för att klara välfärden och 
garantera likvärdighet. Det tycker jag många kommu
ner behöver fundera på redan nu. 

Ska sammanslagningar ske när botten är nådd? Eller 
medan man fortfarande har handlingsutrymme? Ska 
en utredning vara meningsfull måste man föreslå något 
proaktivt, anser han: 

– Ekonomiska incitament är väldigt starka, så är det. 
Kanske helt nödvändiga för att motivera sammanslag
ningar. Men hur det ska se ut funderar vi på.

Man kan också vända på resonemanget: ta bort 
hinder för sammanslagningar.

– Utjämningssystemet är ett hinder. Går två 
kommuner samman får de efter några år mind re 
utdelning än om de hade fortsatt vara två 
separata kommuner. Det måste ändras.  

Redan förra året kom en ny lagstift
ning om generell avtalssamverkan som 
möjliggör för kommuner att låta andra 
kommuner ta över bland annat viss 
myndighetsutövning. Andra kommu
ner kan göra jobbet, men ansvaret är 
fortfarande den egna kommunens. 

Och detta går att utveckla, exempelvis vad 
gäller VA. Idag samverkar kommuner om driften, 
men man skulle också kunna samverka om 
investeringar.

– Lagen är sådan att det är det en
skilda abonnentkollektivet i den egna 
kommunen som ska bära hela inves
teringskostnaden. Om lagen ändras kan 
man samverka även när det gäller investeringar.

NÅGRA FÖRSLAG om avknoppningar av kommunala 
ansvarsområden bli det förmodligen inte. Tanken på att 
låta mindre kommuner slippa ansvar lät intressant till 
en början. Men utredarna har fått tänka om.

– När vi träffar små kommuner vill de ha fler arbets
uppgifter, inte färre. ”Ni behöver tillföra oss uppgifter så 
vi når den kritiska massan. På det viset kan vi klara det 
vi har idag” säger de till oss. 

Lantmäteri och ansvaret för delar av arbetsmark
nadspolitiken är några statliga verksamheter som kan 
vara intressanta i det sammanhanget, konstaterar 
Niklas Karlsson. 

Organisation är en sak. Ekonomin en annan. Här 
ligger utmaningar nära i tiden, redan 2022 räknar SKL 
med att det saknas 38 miljarder för att täcka de ökande 
kostnaderna. Utlovade ökande statsbidrag kommer inte 
att täcka behoven, som det ser ut.

Kommunsektorn behöver öka sina inkomster – men 
hur? Kanske kan skattereformen i januariavtalet mellan 
regeringen, Liberalerna och Centern bli till hjälp. 

n Blott Sverige svensk välfärd har. Och den vill vi behålla, 
och helst utveckla. Men hur ska den organiseras? Och 
finansieras? 

TEXT: THOMAS PETTERSSON   ILLUSTRATION: LASSE WIDLUND
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Sammanslagningar 
och nya skattebaser

Debatten om hur kommunsektorn behöver 
reformeras vad gäller skatterna är redan igång. 
Tankesmedjan Timbro upprepade i april sitt krav på 
att inkludera kommunerna i momssystemet fullt 
ut. Momsundantaget gör att kommunerna ”har in
citament att höja skatterna och öka det kommunala 
åtagandet” enligt chefsekonomen Johan Lundberg. 

FÖRRE STATSMINISTERN Göran Persson förde förra året 
fram idén att skrota kommunalskatterna. Istället 
pekade han på Norge och deras skattemodell. Där be
talar alla minst 24 procent i en skatt som delas mellan 
kommuner (ungefär hälften) landsting och staten. 

I gengäld får de norska kommunerna mer pengar 
från staten än de svenska. De får i genomsnitt 36 pro
cent av sina inkomster från staten, medan svenska 
kommuner får 24 procent.

Att avskaffa kommunernas egen beskattningsrätt 

minskar det kommu
nala själv styret kraftigt, 

men det är inte det största 
bekymret, enligt Göran Persson.  

– Det finns ingenting som begränsar det kommu
nala självstyret mer än att samtidigt behöva höja 
skatten och göra nedskärningar i exempelvis äldre
omsorgen, sade han till Aftonbladet.

En skattereform ger också SKL anledning att 
plocka upp idén om en ny kommunal skattebas igen. 

– Det skulle kunna vara en ny form av kommunal 
fastighetsavgift, kanske som en del av utjämnings
systemet. Eller att en del av arbetsgivaravgifterna öron
märks för just kommunsektorn. Det skulle också kunna 
vara en regional naturresursskatt, där regionens 
kommuner får del av resultatet, exemplifierar hon.

SKL vill förstås vara en del av kommande utred
ning och påverka utformningen av förslagen.  

– En ny skattebas skulle ge kommunsektorns intäk
ter större förutsägbarhet och samtidigt en högre grad 
av självständighet, summerar Annika Wallenskog. l

Kommunernas 
utmaningar
•  Ekonomi

•  Demografi 

•  Investeringar 

•  Växande servicebe-
hov  

•  Integration 

•  Kompetensförsörj-
ning

•  Klimat

KÄLLA: KOMMUN
UTREDNINGEN
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n En mer flexibel kommunmodell 
– där lösningar tillåts variera över 
landet. Så kan man samman-
fatta rapporten ”Kommunernas 
framtid” från SNS Konjunkturråd 
2019.

TEXTER: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Att slå ihop kommuner löser inte 
glesbygdens problem, konstaterar 
forskarna bakom rapporten.

– Avstånden är för stora, säger Eva Mörk, 
ordförande i rådet och professor i national
ekonomi vid Uppsala universitet.

Det grundas bland annat på en dansk studie 
av kommunsammanläggningar, där Eva Mörk 
bedömer att förutsättningarna var bättre än i 
glest befolkade delar av Sverige.

– Men man gjorde inga besparingar. Istället 
blev det ett demokratiskt underskott.

Sammanläggningar behöver dock inte 
alltid vara dåligt. Men det är snarare en 
lösning för förortskommuner som ligger nära 
varandra kring storstäderna.

– Då kan man samordna utbyggnaden. Och 
det är bra om befolkningen bor och arbetar i 
samma kommun.

ETT ALTERNATIV till att gå ihop är ökad samver
kan – och där förordar rapporten att blicken 
lyfts från de tekniska samarbeten som redan 
är vanliga. Även inom vård, skola och omsorg 
finns vinster att göra. Det är exempelvis in
effektivt att två hemtjänster åker ut till äldre 
som bor längs kommunernas gränser.

Ett mer långtgående och kontroversiellt 
alternativ är en asymmetrisk kommunmo
dell, där visst ansvar lyfts bort från de små 
kommunerna. Vem som tar över beror på de 
lokala förutsättningarna – staten, regionen, 
en grannkommun.

– Det är framför allt skolan vi tänker på. Där 
finns stordriftsfördelar i styrning, adminis
tration och kompetensförsörjning.

Vad säger du om invändningen att det då finns 
risk för att det uppstår A- och B-kommuner?

– Ja, det har jag också hört. Men det är bättre 
att vara en kommun med ett mindre uppdrag 
som man kan sköta bra.

En annan invändning är att systemet riskerar 
bli rörigt?

– Ja, det håller jag med om. Förslaget behö
ver utredas. Det har inte bara fördelar. Det kan 
bli en otydlig ansvarsfördelning.

Rapporten lyfter fram höjd fastighetsskatt som 
ett sätt att klara kommunernas finansiering. Hur?

– Ekonomer tycker alltid att det är en fördel 
att ha skatt på fastigheter framför skatt på ar
bete och sparande. Man kan tänka sig att ta in 
skatten centralt och omfördela, så inte peng
arna går till redan välmående kommuner.

Ni föreslår också miljöskatter. Vilka?
– Återigen kan det vara en kommunal eller 

statlig skatt. Det är mer av tankar: Hur ska 
man få in pengar om man inte vill beskatta 
arbete mer? Norge har skatt på naturtill
gångar. Det kan man fundera på, till exempel 
vindkraft.

Skulle det ge några pengar?

– Miljöskatter syftar till att ändra be
teenden, så på lång sikt ger det inte stora 

Flexibel kommunmodell  utmanar 
kommunsektorn

HÖJDA AVGIFTER. Att låta kommunerna ta mer betalt för förskolan kan vara ett sätt att bättra på 
finanserna, enligt SNS-rapporten.

Tema: Organisering och finansiering

”Det är bättre att vara en 
kommun med ett mindre 
uppdrag som  
man kan  
sköta bra.”
                                     Eva Mörk

Geografin är det stora  problemet
n – Utmaningen med små kom-
muner är inte att de är små utan 
att de är ytstora. När avstånden 
är långa är det svårt att samar-
beta med grannkommuner. Så 
det finns inga generella lösningar.

Det säger Peter Lindroth, ordförande i 
de små kommunernas samverkans
organ SmåKom och ledamot av kom

munstyrelsens arbetsutskott i Karlsborgs 
kommun.

Han tror inte på den danska modellen med 
sammanläggningar till några få storkom
muner.

– Här skulle vi kunna slå ihop Hjo, Tibro 
och Karlsborg. Vi ligger så nära att vi kan 
ropa till varandra. Men det finns inget be
hov. Vi samarbetar redan mycket.

Och erfarenheterna från sammanlägg
ningarna 1971 pekar på svårigheter.

– Det är knixigt. I Karlsborg blev tre kom
muner en, och det är fortfarande känsligt.

Han anser att en asymmetrisk modell är 

intressant. SmåKom påverkade direktivet 
till Kommunutredningen så att asymme
tri kom med. Samtidigt vill han vända på 
perspektivet.

– Risken är att den urbana modellen slår 
igenom. Varför inte flytta verksamhet från 
stora till små kommuner? Jag vet inte vad 
det skulle vara, men jag tycker man kan kika 
på det.

SNS-RAPPORTEN FÖRORDADE asymmetri 
främst på skolans område. Men det är poli
tisk laddat, tror Peter Lindroth, med tanke 
på att vissa partier vill återförstatliga skolan.

– Och det är absolut inte räddningen för 
byskolor. De kommer inte närmare cen
tralorten med detta. Kanske kan man lösa 
kompetensförsörjningen, men kanske är det 
bättre att bygga ut ett robust bredband på 
landsbygden för fjärrundervisning.

Över huvud taget är det fel att på fram
tidens utmaningar söka enskilda lösningar 
som ska passa alla.

– Det viktiga är att vara medveten om att 
det skiljer så mycket mellan olika delar av 
landet. l
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Rådets fem  
viktigaste förslag
4  Ökad samverkan mellan 

kommuner – framför allt 
inom välfärdsområden.

4  En asymmetrisk kommun-
modell – där verksamheter 
lyfts från små kommuner 
till stat, region eller en 
större grannkommun.

4  Fundera på skilda valdagar.
4  För att klara finanserna: 

höjd fastighetsskatt, ökade 
miljöskatter och mer frihet 
att höja avgifter inom för-
skola och äldreomsorg.

4  Dra ner på riktade statsbi-
drag – reglera hellre via lag.

SNS Konjunktur-
råd 2019
•  SNS tillsätter årligen en 

grupp forskare under namnet 
SNS Konjunkturråd med 
uppgiften att analysera olika 
samhällsekonomiska frågor.

•  2019 års råd har studerat den 
svenska kommunmodellen.

•  Utöver ordförande Eva Mörk 
ingick Gissur Erlingsson, 
biträdande professor i stats-
vetenskap vid Linköpings uni-
versitet, och Lovisa Persson, 
forskare i nationaleko nomi 
vid Institutet för Näringslivs-
forskning (IFN).

Flexibel kommunmodell  utmanar 
kommunsektorn
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HÖJDA AVGIFTER. Att låta kommunerna ta mer betalt för förskolan kan vara ett sätt att bättra på 
finanserna, enligt SNS-rapporten.
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STATLIG BYSKOLA? Att delvis förstatliga skolan, som SNS-rapporten föreslog, räddar inte 
by skolorna, anser SmåKom.

n Inte bara små kommuner 
bör kunna släppa ifrån sig visst 
ansvar – utan även staten. Det 
anser Storumans kommunalråd 
Tomas Mörtsell (C).
HAN ANLITADES som kommentator när 
SNSforskarna lade fram sin rapport i vint
ras. I stort sett är han positiv.

– Man resonerar kring samverkan, sam
manläggningar, asymmetri och rollfördel
ning mellan stat och kommun. Jag tycker 
man lyft blicken och pekat på både styrkor 
och svagheter med exempelvis asymmetri.

Tomas Mörtsell vill gärna testa modellen i 
några kommuner.

– Det finns kommuner som har svårt att 
lösa kompetensfrågor, inte minst manage
ment. Då kan det vara intressant. Men det 
finns nackdelar också, som möjligheten att 
utkräva ansvar. Det finns även risk för otyd
lighet och att kommuner delas upp i A och 
Blag. Praktiskt måste man också lösa hur 
skatter och statsbidrag fördelas.

HAN TYCKER att dagens rollfördelning mellan 
stat och kommun ibland är otydlig.

– Man skulle kunna lägga större ansvar 
på kommunerna och från statlig sida våga 
släppa sargen. Ta fysisk planering, som vi 
har bättre förutsättningar och kunskap att 
hantera lokalt.

En form av asymmetri som föreslås är att 
inrätta skolregioner. Vad säger du om det?

– Det går åt det hållet, med mer samverkan 
mellan kommuner. Vi borde bli bättre på att 
hjälpas åt. Här uppe skulle man kunna flöda 
elever över kommungränser. Vissa skulle 
ha närmare till skolan om de fick åka till en 
annan kommun.

UTÖKAD KOMMUNAL fastighetsavgift är ett 
annat förslag som får tummen upp. Här tän
ker han sig att avgiften även skulle omfatta 
fastigheter som idag betalar statlig fastig
hetsskatt.

– Det är trevligare att hantera pengar som 
genererats i egna kommunen än att ha en 
diskussion om utjämning där nettobetalare 
har synpunkter på hur fattiga kommuner 
sköter sig. l

Tomas Mörtsell.

Öka det kommunala 
ansvaret

”Fysisk planering 
har vi bättre 
förutsättningar 
och kunskap att 
hantera lokalt.”

Geografin är det stora  problemet

pengar. På kort sikt, ja, när vi har den stora 
puckeln med 40talister. Men på lång sikt 
måste vi arbeta mer. l
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n Att SNS-rapporten vill se utökade 
vägar för kommunernas finansiering 
välkomnas av SKL:s chefsekonom Annika 
Wallenskog.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Ökad kommunal beskattning av fastigheter är ett 
av förslagen i rapporten.

– Problemet är att de kommuner som redan 
har bra förutsättningar kan ta ut mycket skatt eller 
avgift på fastigheter. Medan avfolkningskommuner har 
låga fastighetspriser, vilket ger låga avgifter. Jag kan 
tänka mig höjd fastighetsavgift, kanske att fördela i 
utjämningssystemet.

Annika Wallenskog anser att man generellt bör se 
över om det kan finnas fler inkomstkällor för kommu
nerna, som den naturresursskatt som finns i Norge.

– Men den bör vara regional och fördelas mellan 
kommunerna i en region. Annars blir kommunen med 
vattenkraft rik, medan grannkommunen blir fattig.

ETT ALTERNATIV är att kommunerna får ta del av statens 
skattebas, till exempel en viss arbetsgivaravgift. För det 
nuvarande förhållandet mellan staten och kommuner
na är inte rimligt.

– Kommunerna blir fattigare och har underskott i sitt 
finansiella sparande. Staten däremot minskar sin skuld, 
i vart fall i procent av BNP. Så kommunerna blir beroende 
av statens välvilja. De får veta i höstbudgeten om de får 
vissa pengar nästa år eller inte.

Hon gläds åt att SNS Konjunkturråd tagit sig an väl
färdssektorns framtid.

– Jättebra att SNS hade den här inriktningen i år. 
Sedan håller jag inte med om alla förslag.

DIT HÖR den asymmetriska kommunmodellen.
– Det blir så olika förutsättningar om stora och min

dre kommuner ska ha ansvar för olika saker. Det blir 
A och Bkommuner. Om man är en kommun, ska man 
också ha hela kommunala ansvaret.

På frivillig väg kan man använda olika lösningar.
– Samverkan är bra. Det är en typ av asymmetri, 

dels mellan kommuner och dels mellan kommun och 
region. lAnnika Wallenskog.

”Kommunerna blir beroende av 
statens välvilja. De får veta i höst
budgeten om de får vissa 
pengar nästa år eller inte.”

Tema: Organisering och finansiering
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KRAFTSKATT. En skatt på naturresurser skulle kunna vara en viktig tillgång för ekonomiskt utsatta Norrlandskommuner.

Fler inkomstkällor 
för kommunerna
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Utjämningen  
avgörs i riksdagen

ROBIN HOOD. Ta från de rika, ge de till de fattiga. Kostnadsutjämningen är ett nollsummespel.

Kostnadsutjämningsutredningen har varit ute på 
remiss. 338 tillfrågade instanser, däribland alla 
kommuner och landsting, hade till 17 maj på sig 

att svara.
En nyordning i förslaget är att gleshetskompensation 

indexeras istället för att ligga still tills beslut tas om 
ändring.

– Det blir ett procentuellt påslag på standardkostnaden. 
Och det ökar med tiden, förklarar Anders Folkesson, eko
nom på SKL och expert på utjämningssystemen.

I ÖVRIGT tycker han att metodiken är ungefär densamma 
som i tidigare system. Mest handlar det om uppdateringar 
av underliggande data – vilket kan ge nog så stora effekter. 
Till det kommer några viktiga förenklingar, som att hälso 
och sjukvårdens kostnadsmatrix går från 852 till 22 celler 
där invånarna sorteras in.

– Mycket enklare. Tidigare var det svårt att följa om 
systemet är rättvisande. Plus att modellens underlag bred
dats. Idag bygger det bara på Skåne, nu tillkommer Västra 
Götaland och Norrbotten.

Anders Folkesson konstaterar att det är lätt att vara kri
tisk, men det är faktiskt svårt att hitta rätt kompensation för 

skillnader i produktionsförutsättningar och socioekonomi.
– Hur mycket dyrare är det att vara ytstor jämfört med 

att ha 100 procents täthetsgrad i en förortskommun?
SKL är kritiskt till att ingen riktig översyn gjorts av 

kompensationen för gleshet. Den använda modellen och 
vissa av dess antaganden är 20 år gamla.

– Man skulle behöva se över om dessa kostnadsfunk
tioner fortfarande är relevanta.

SKL välkomnar att variabeln ”långvarigt ekonomiskt 
bistånd” tas bort i individ och familjeomsorgen. Den gav 
kraftigt negativa incitament som motverkade viljan att 
arbeta bort bidragsberoende.

Men variabeln har ersatts av ”barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll”, vars utformning gjort modellen minst 
lika påverk bar som tidigare. Kommuner kan kvittera ut 
60 000 kronor per barn i varje hushåll som någon gång 
under året fått ekonomiskt bistånd – oavsett omfattning. 
I ett tjänstemannautlåtande föreslår SKL en alternativ 
varia bel: andel barn i hushåll med inkomst under 60 
procent av genomsnittet.

VAD SOM blir de stora stridsfrågorna vågar Anders Folkes
son inte förutspå.

– Vi kommer inte att ha enighet i kollektivet av kom
muner och regioner, för det är ett nollsummespel. Det 
intressanta är vad riksdagen tycker. Och där är det inte 
bara partipolitik utan också stad mot land.

Förslaget är tänkt att träda i kraft 2020, men 2021 är 
troligare.

Tema: Organisering och finansiering
BI

LD
: I

ST
O

C
K

n Slaget om kostnadsutjämningen är här. Vinnarna anser 
att det nya förslaget är mer rättvisande. Förlorare tycker 
att de tappar orimligt mycket och vill ha ett tak för  
avgiften.                                               TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ



Arjeplog 
(+1 801 kr/invånare i förslaget) 

Britta Flinkfeldt, kommunalråd (S):

– Jag blir beklämd när man talar om vinnare 
och förlorare. Man borde tala om rättvisande 
kostnadsstruktur. Och de här faktorerna är 
mer rättvisande, mer i tiden. Vi var tidigare  
missgynnade i glesbygden. Man ansåg 
exempel vis att vi inte hade våra barn så länge 
på förskola som i storstäder. Nu har man 
konstaterat att det är fel. Så det är mer av ett 
tillrättaläggande.

– Och man stoppar in hyrpersonal som en 
faktor. Man kan tycka vad man vill om hyrper-
sonal, men vi lyckas inte fylla alla våra tjänster 
med sjuksköterskor och socionomer. Så det 
här är mer rättvist.

– Arjeplog har varit underkompenserat och 
fått göra en strukturomvandling. Vi har lagt 
ner skolor och fixat våra verksamhetsområden.

Gotland 
(+1 523 kr/invånare i förslaget) 

Eva Nypelius, regionråd (C):

– Vi får kompensation genom förändringar 
som gjorts inom hälso- och sjukvård. Men 

det finns också en ö-faktor. Där blir vi inte 
kompenserade fullt ut. Vi är både en kommun 
och landets minsta sjukvårdshuvudman. Vi 
har behov av akutsjukvård dygnet runt plus 
ett transportbehov till fastlandet. Det är en 
strukturell skillnad, men jag förstår att det 
kan vara svårt att ta hänsyn till det i kost-
nadsutjämningen. Kanske ska man ta det i en 
särskild ordning.
Har ni börjat budgetera med förändringen?

– Vi önskar man kan genomföra förslaget så 
fort som möjligt, men vi räknar inte med det 
förrän det finns ett beslut.

Västmanland 
(- 801 kr/invånare i förslaget) 

Denise Norström, regionråd (S):

– Det finns parametrar som inte är med. Man 
brukar mäta vårdtyngd med CMI-index, och 
där finns även arbetslöshet som bidragande 
till hög ohälsa. Men arbetslöshet finns inte 
med här, och i vårt län har vi ganska hög 
arbetslöshet i vissa delar.

– Man tar upp att glesbygden har höga 
lönenivåer. Men vi har universitetssjukhus i 
Stockholm, Uppsala, Örebro och Linköping 
inom en timmes avstånd och måste ha löner 

som är attraktiva mot det intresse som de 
skapar.

– Självklart ska vi ha ett utjämningssystem, 
och det är bra att man försöker förenkla. Men 
det här blev väl enkelt, och därför slår det så 
hårt mot oss.

Luleå 
(-1 023 kr/invånare enligt förslaget) 

Niklas Nordström, kommunalråd (S):

– Det är inte svårt att förstå att kommuner 
med sned åldersfördelning och svag skat-
tekraft får hjälp. Men det är inte rimligt att 
konsekvenserna blir så här. Vi bidrar redan 
med nära 4 000 kronor per medborgare 
och ska in med 1 000 kronor till. Det blir 80 
miljoner extra.

– Det blir tufft att ta fram de pengarna. 
Vi har bett ekonomichefen ta höjd för det i 
kommande planperiod. Det får läggas ut över 
hela verksamheten och får konsekvenser på 
bemanning och kvalitet.

– Vi förväntar oss att staten hittar en balans 
och inte belastar en enskild kommun så här. 
Man måste inrätta någon typ av maxtak.

Tema: Organisering och finansiering

n Det finns indikationer på att 
kommuner inte fullt ut kompen-
seras för skilda förutsättningar. 
Det konstaterar Riksrevisionen, 
som beslutat granska hela utjäm-
ningssystemet.
GRANSKNINGEN INLEDDES oktober 2018 och 
ska vara klar ett år senare.

– Tyngdpunkten ligger på statistisk analys. 
Vi bedömer om kommunerna har likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar. Vi analyserar 
bland annat hur kostnadsutjämningen fung
erar, men även betydelsen av den verksam
het som inte omfattas av utjämning, säger 
revisionsdirektör Ulf Andersson.

Det kan möjligen bli något kommunbesök.
– Vi ska i alla fall ta del av kommunernas 

remissyttranden på utredningar av syste
met. Det är ett effektivt sätt att inhämta 
information och synpunkter.

Riksrevisionen lämnar ett eget yttrande på 
Kostnadsutjämningsutredningen.

– Hade vi inte gjort granskningen, så hade 
vi nog inte svarat på remissen. Nu har vi 
nyförvärvade kunskaper och tänkte att vi 
kunde bidra på ett konstruktivt sätt. l

Riksrevisionen 
granskar hela 
utjämningen
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Vinnare eller förlorare i nya systemet?

Anders Folkesson.

”Det intres
santa är vad 
riks dagen 
tycker.”

– Inget är omöjligt, men det parlamentariska läget är inte 
superenkelt.

Därmed ska man se med viss försiktighet på de utfall som 
räknats fram. Största vinnarna och förlorarna lär inte bli 
samma som nu.

– När man säger att ett antal små kommuner är vinnare, 
är det utifrån 2018 års nivå. De som nu vinner mest är kom
muner som haft stor folkminskning, men det är inte säkert 
att de har det 2021. Det händer saker hela tiden, särskilt i 
små kommuner. Där kan enskildheter slå igenom stort.

Hur ska då kommuner och regioner förhålla sig till för
slaget? Är det dags att börja budgetera för förändringarna? 
Som ekonom förordar Anders Folkesson en klassisk försik
tighetsprincip. Det är rimligt att beakta förslaget redan nu, 
om man förlorar.

– Men räkna inte in det, om det är en positiv förändring. l

 Bra och dåligt med utredningen
+   Ny kompensation införs för Komvux och SFI.

+   Enklare modell för uppskattat behov av hälso- och 
sjukvård. Matrisen minskar från 852 till 22 grupper.

+   Kompensation för gleshet följer kostnadsutveck-
lingen.

-   Ingen ny studie av hur fördyrande gleshet är.

-   Det går att påverka utfallet i modellen för individ- 
och familjeomsorg.

-   Riktade statsbidraget för likvärdig skola blir kvar 
istället för att tas in i kostnadsutjämningen.
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n Allt fler kommuner och regio-
ner gör genomgripande ana-
lyser av framtidens utmaningar. 
Och ska det bli bra resultat och 
verkstad av det hela bör initia-
tivet komma från politikerna.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

I Sverige finns en lång tradition av att 
skriva fram samhällsutvecklingen ett 
antal år framåt i tiden. Den första lång

tidsutredningen (LU) kom redan 1948, den 
senaste 2011. Utredningarna fungerade 
främst som statliga planeringsinstrument 
under 1960och 1970talen, men kom att bli 
alltmer orienterande med djupdykningar 
på specifika områden.

Vid arbetet med LU 1970 fick alla kom
muner en enkätfråga om den ekonomiska 
planeringen under perioden, men si det 
blev svårt: mer än hälften av kommunerna 
saknade så lång planering (ett krav var att 
planen behandlats av kommunstyrelsen).

IDAG SKULLE faktiskt resultatet bli betydligt 
sämre om samma fråga ställdes till kom
munsektorn. Visserligen har 56 procent av 
kommunerna och 70 procent av landstingen 
längre planering än de tre åren kommunal
lagen stadgar, men bara 62 procent av kom
munerna och 29 procent av landstingen har 
behandlat planeringen i styrelsen, enligt en 
färsk enkät genomförd av PwC.

– Den viktigaste anledningen till den ute
blivna längre planeringen är att politikerna 
inte är intresserade. Trenden är ändå att 
fler börjar jobba mer långsiktigt. Det kan 
vara olika ambitionsnivå och kvalitet, men 

man har i alla fall lyft frågan, säger Henrik 
Berggren på PwC. 

En del kommuner genomför datainsam
ling och analys själva, andra tar konsulter 
till hjälp. PwC har genomfört ett 50tal 
analyser sedan 2011.  

– De analyser som landat bäst är där 
politiken gett ekonomichefen uppdraget 
att ta fram en långsiktig ekonomisk analys. 
Och tvärtom: där ekonomichefen tagit 
initia tivet har politiken inte varit särskilt 
intresserad, konstaterar han.

Att inte ha koll på framtidens utmaningar 
kostar på. Det är långa ledtider för att bygga 
exempelvis ett nytt äldreboende och att 
rekrytera personal är i många kommuner 
en utdragen process.

– Kommuner som växer är mer intresse
rade av långsiktig analys än kommuner som 
krymper. Vilket är synd, behoven av att tänka 
långsiktigt är lika stort där, säger han,  

Enkätresultaten visar att landstings
politiker är ännu mindre intresserade av 
långtidsplanering än kommunpolitiker.  

– En förklaring kan vara den generellt sett 
svagare ekonomin i landstingen. Man har 
fullt upp att klara nuläget och hålla näsan 
över vattenytan. 

Annars är det svårt att förstå varför 
intresset är så svagt. 

– Sjukvården är väl om möjligt ännu mer 
trögrörlig än kommunerna vad gäller inves
teringar, påpekar han.

Långsiktighet är en grundbult i en ekono
misk analys, anser Henrik Berggren:

– En ekonomisk analys ska omfatta minst 
10 år. Med en tidshorisont på 5–7 år blir pers
pektivet för kort. Då har man fortfarande ett 
ben kvar i budgetdialogen, säger han och 
fortsätter:

– När vi gör en sådan analys poängterar 
vi att det inte är en prognos, snarare är det 
en konsekvensanalys som ger underlag för 
planering och beslutsfattande. 

I EN LÅNGSIKTIG ekonomisk analys är det 
viktigt att stämma av de olika finansiella 
målen man styr på: hänger de ihop och är de 
realistiska? Hur klarar exempelvis kom
munen höjd ränta med 3–4 procent inom 
perioden? 

– Det kan vara en ögonöppnare: Hur mycket 
pengar vill vi lägga på räntor i framtiden? 
Vissa kommuner kan behöva höja sina finan
siella mål för att inte behöva låna för mycket.  

Ofta lyfts de kommunala bolagen in i 
analysen för att få en helhetsbild av kom
munens ekonomi. För exempelvis långivare 
är det viktigt att få en bild av hela kommun
koncernens situation.

Fördelarna med att genomföra en lång
siktig analys är tydliga, summerar Henrik 
Berggren:

– Politiker och tjänstemän får en samsyn 
om de utmaningar den egna kommunen 
står inför. Kommunledningen skaffar sig 
samtidigt handlingsberedskap och kan 
planera och agera snabbare.  l

Ingen långtids-
planering?  
Tre vanliga 
orsaker:
4  Politikerna är inte 

intresserade. 
4  Analysen anses vara 

utan värde, för stor 
osäkerhet.

4  Brist på egen kompe-
tens/resurser.

KÄLLA: PWC:S ENKÄT  
TILL KOMMUNSEKTORN 2019

”Vissa kommuner 
kan behöva höja 
sina finansiella 
mål för att inte 
behöva låna för 
mycket.”

Henrik Berggren.

Långsiktig analys ökar 
handlingsberedskapen

Tema: Organisering och finansiering
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Allt färre 
kommuner 
i Norden

I Finland snavade regeringen än en gång på 
planerna att reformera vården och riva upp 
de administrativa gränserna. Några veckor 
före riksdagsvalet i mitten av april föll både 
det politiska styret och förhoppningen att 

införa en ny regional nivå med arton landskap. 
Landskapen skulle få eget parlament och ta över 
kommunernas ansvar för bland annat hälsovård, 
äldreomsorg och socialtjänst.

Men reformplanen är långt ifrån död. I sonde
ringen om hur den nya koalitionsregeringen ska 
formeras är vårdreformen en viktig pusselbit. Efter 
flera år med svaga offentliga finanser finns en 
samsyn om att något behöver göras.

– Den framtida finansieringen av offentlig 
service är i allra högsta grad en drivkraft i Finland, 
säger Siv Sandberg, statsvetare och kommunfors
kare vid Åbo Akademi.

På uppdrag av den svenska kommunutredningen 
har hon skrivit en underlagsrapport om struk
turella reformer riktade mod den kommunala 
nivån i Danmark, Finland och Norge de två senaste 
decennierna.

SIV SANDBERG framhåller att det knappast finns 
någo  n lösning som är bra för hela Finland. Regio
ner kan vara bra i norra och östra Finland där kom
munerna inte klarar av att axla ett stort ansvar för 
vård och omsorg. 

– Frågar du oss experter tycker vi att man borde 
tänka lite mer asymmetriskt. En regionmodell 
fungerar i de delar av landet där man vill ha den, 
men man måste ge de stora städerna spelrum och 
möjlighet att hitta andra lösningar. 

Samtidigt slår hon fast att de senaste fyra åren 
lett till en insikt om att det inte går att fortsätta 
som nu. Särskilt i de mindre kommunerna finns 
numera en beredskap för statliga ingrepp. 

– För femton år sedan ryckte folk på axlarna 
åt det här. Nu är följderna av den demografiska 
utvecklingen och urbaniseringen verklighet i stora 
delar av landet.

Andelen äldre ökar och det finns inte tillräckligt 
med elever för att fylla klassrummen, säger Siv 
Sandberg. 

En av de företeelser Siv Sandberg tittat närmre 
på när hon jämfört de nordiska länderna är graden 
av frivillighet i reformarbetet. Hon betecknar 
det senaste finska reformförsöket som ett tydligt 
exempel på att staten försökte genomföra samma 
modell i hela landet utan att först fråga kommu
nerna. 

EN FAST statlig hand pekade också ut riktningen i 
den danska kommunreformen, som trädde i kraft 
1 januari 2007. Antalet kommuner minskade från 
271 till 98 och de tidigare 13 amtskommunerna 
ersattes av fem nya regioner med huvudsakligt 
ansvar för sjukvård.

Reformen genomfördes snabbt och utan större 
protester. Staten drev igenom den med fast hand, 
men gav även utrymme för viss frivillighet. 

Tema: Organisering och finansiering

Siv Sandberg.

”Den framtida 
finansieringen 
av offentlig 
service är i allra 
högsta grad 
en drivkraft i 
Finland.”

n Åldrande befolkning och fler flyttlass till städerna tynger 
finansi eringen av välfärden i hela Norden. Reformer ska möta 
framtida utmaningar och stärka kommunernas kapacitet.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT
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Kommunerna fick sex månader på sig att komma 
fram till hur de ville förverkliga en ny kommun
indelning som motsvarar regeringens mål. Efter 
lokala processer med inslag av folkomröstningar 
kunde samtliga kommuner utom fyra presentera 
ett förslag till ny kommunindelning.

När Danmark snart går till val får väljarna ta 
ställning till ett förslag från den borgerliga reger
ingen om att införa en så kallad sundhetsreform. 
Blir den verklighet tar staten över mycket av den 
politiska styrningen över specialistsjukvården på 
bekostnad av politikerna i de fem danska region
råden.

SAMTIDIGT FÅR kommunerna en viktigare roll 
genom att vården av kroniska sjukdomar som dia
betes, lungsjukdomar och depression flyttas från 
sjukhusen till kommunerna. 

– Det är både förstatligande och kommunali
sering på samma gång, säger Siv Sandberg.

I Norge har kommunerna ett bättre ekono
miskt utgångsläge än de har i både Danmark och 
Finland. När de 1 januari 2020 minskar från 426 till 
356 är det också genom en reform där ekonomiska 
incitament spelat en framträdande roll.

ALLA KOMMUNER som ingår i en kommunsamman
läggning är berättigade till ekonomiskt stöd från 
staten. Det handlar om bidrag för engångskost
nader och reformstöd som utbetalas i relation till 
invånarantalet och antalet kommuner som går 
samman. Totalt har regeringen betalat ut 1,3 mil
jarder norska kronor till de 43 sammanslagningar 
som genomförs vid årsskiftet.

 – Ekonomin är egentligen inget man pratar 
särskilt mycket om i Norge. Man pratar mer om 
kompetensförsörjning, kapacitet och hur väl rus
tad organisationen är inför framtida utmaningar, 
säger Siv Sandberg. l

Kommunsektorn 
i Norden
Danmark 
• 98 kommuner
• 5 regioner
•  57 980 invånare per 

kommu  n, genomsnitt
•  3 procent av kommunerna 

färre än 5 000 invånare
•  64 procent – kommunsek-

torns andel av de offentliga 
utgifterna (2015)

•  35 procent – skatteintäkter-
nas andel av kommunsek-
torns inkomster

Finland 
•  295 kommuner
•  Regioner saknas, planer på 

ny regional nivå
•  17 622 invånare per 

kommu  n, genomsnitt
•  43 procent av kommunerna 

färre än 5 000 invånare
40 procent – kommunsek-
torns andel av de offentliga 
utgifterna (2015)
•  46 procent – skatteintäkter-

nas andel av kommunsek-
torns inkomster

Norge 
•  426 kommuner
•  18 fylkeskommuner, reform 

2020
•  12 185 invånare per kom-

mun, genomsnitt
•  52 procent av kommunerna 

färre än 5 000 invånare
•  33 procent – kommunsek-

torns andel av de offentliga 
utgifterna (2015)

•  37 procent – skatteintäkter-
nas andel av kommunsek-
torns inkomster

Sverige 
•  290 kommuner
• 20 landsting/ regioner
•  33 790 invånare per kom-

mun, genomsnitt
•  5 procent av kommunerna 

färre än 5 000 invånare
•  50 procent – kommunsek-

torns andel av de offentliga 
utgifterna (2015)

•  54 procent – skatteintäkter-
nas andel av kommunsek-
torns inkomster
KÄLLA: SUBNATIONAL GOVERNMENTS 

IN OECD COUNTRIES: KEY DATA,  
2017 EDITION.

VÅRDBRÅK. Finske center partisten 
Juha Sipilä vid sista partiledar-
debatten inför riksdagsvalet. Sipiläs 
trepartiregering avgick en månad före 
valet. Anledningen var att riksdagen 
röstade ner regeringens omfattande 
vård reform. Samtidigt debatterades 
offentlig kontra privat vård och äldre-
omsorg sedan flera fall av vanvård 
upp dagats på privata vårdhem och 
äldreboenden.
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– Att omsätta teori i 
praxis är nödvändigt. 
Dels för att lära mig, 
dels för att det ger 
legitimitet. Jag vill inte 
bli sedd som en konsult 
som bara snackar, säger 
Myrna Palmgren.
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”Dags att slänga  
   offerkoftan!”

När Myrna Palmgren dyker upp på Hotell Eggers 
uteservering i Göteborg för en intervju blir det 
ett glatt återseende. Det är snart sju år sedan vi 
senast träffades i samband med att hon utsågs 
till Årets Kommunalekonom 2012.

Utmärkelsen fick hon för att hon satt bemannings
planering och verksamhetsoptimering på den 

kommunal ekonomiska kartan. Och det som matemati
ker, inte som ekonom. 

– Utmärkelsen betydde en hel del, det gav mig 
pondus. Eller som en ekonom sa till mig efter ett 

seminarium: ”Att du är matematiker och har 
fått utmärkelsen Årets Kommunalekonom 
gör att jag litar på det du säger!”, berättar hon 
och skrattar.  

För sju år sedan var professionell beman
ningsplanering och verksamhetsoptime
ring fortfarande något som förknippades 
med industrin. Så är det inte längre. 

– Förr tänkte ledningarna ”Ahh, det är 
ju bara ett personalschema, hur svårt kan 
det vara?” Nu förstår man att bemanning 
är en strategisk fråga. Via schemat be
stämmer du ekonomi, kvalitet, arbetsmil
jö och hälsa, slår hon fast.  

Många organisationer har fått lära 
sig vikten av att ha rätt personal vid rätt 
tillfälle den hårda vägen.

– Det är illa på många håll, särskilt inom 
vården. När man får ställa in högt 
prioriterade operationer av cancer

patienter har det gått långt, säge  r hon, 
rynkar pannan och fortsätter: 

– Idag är cheferna mer pressade än nå
gonsin. Pressen gör att de hamnar i kortsiktiga 

lösningar. 
Den allt tuffare situationen på bemanningsfronten 

har gjort hennes tjänster efterfrågade. Och allt jobb ute i 
verksamheterna har gett henne nya insikter. 

– Jag hade en utbildning om schemaläggning där en chef 
från IKEA var med. När jag var klar sa han: ”Jag håller med 
om allt du säger. Men, jag saknar en bit i din process: att vi 
behöver arbeta aktivt med medarbetarnas attityder!

Det var en tankeställare för matematikern Myrna Palm
gren som skämtsamt kallar attityder och arbetsplatskultur 
för ”flum”.  

– Det är i medarbetarnas attityder och kulturen på ar
betsplatserna det största problemet ligger. Det har jag blivit 
mycket medveten om under de här åren. 

INSIKTEN OM attitydernas betydelse har förändrat hennes sätt 
att jobba ute i organisationerna.

– Jag är ärlig från början och frågar: Vill ni verkligen 
förändra i verksamheten? På riktigt? Det är en sak att säga att 
man vill, en annan att göra det jobb som krävs. 

Det är inte enkelt att förändra schemaläggning och 
arbetstider. I en av landets större kommuner har man velat 
korta nattpassen inom äldreomsorgen från tio till nio eller 
åtta timmar. Det innebär fler arbetade pass i månaden, färre 
vikarier och besparingar för kommunen. Men på de flesta bo
enden säger personalen nej. Motiveringen är att personalen 
behöver den sammanhållna ledigheten för återhämtning.

– När ledningen ser att personalen reagerar negativt och 
kanske även går ut i media, vågar man inte driva igenom 
förändringarna. Varför ska vi lägga ner så mycket jobb om 
politikerna ändå viker sig? frågar hon retoriskt.

Ett annat hinder för effektivare verksamhet är arbetsplat
ser där personalens agendor styr, inte patienter och brukares 
behov.   

– En läkare satte fingret på det: ”Om jag inte får bestämma 
mitt schema som jag vill, vad är det då för mening med att 
vara läkare?” Men hälso och sjukvårdslagen stadgar att 
verksamheten ska planeras efter patienternas behov – kan 
det bli tydligare än så? 

n För sju år sedan var Myrna Palmgren en pionjär  
inom området optimerad bemanning och pro
duktionsstyrning. Idag inser allt fler betydelsen 
och bemanningsplanering har blivit en strategisk 
fråga. Samtidigt är personalsituationen värre än 
någonsin på många håll. 

TEXT: THOMAS PETTERSSON       BILD: HENRIK BRUNNSGÅRD

optimeringsexpert

Möte med

 Myrna 
Palmgren



Just nu är Myrna Palmgren i Göteborg för att slå ett slag 
för heltid som norm, SKL och Kommunals gemensamma 
överenskommelse för att få fler att jobba heltid. 

Det finns goda skäl för att jobba heltid: bättre lön och 
bättre pension för arbetstagarna. För arbetsgivarna blir det 
fler timmar i produktionen. Men för schemaläggarna är det 
knepigare. De behöver huvuden, snarare än timmar för att 
bemanna enligt regler och behov.  

– Problemet med fler heltidare är att man får perioder 
med överbemanning. Det är ineffektivt och stressande, det 
känner vi till. 

I GÖTEBORG träffar hon förvaltningschefer, HR och ekono
michefer för att lyfta frågan till strategisk nivå. 

– Att skapa heltidstjänster blir lättare om man samverkar 
mellan förvaltningarna. Då kan man ta hand om de över
timmar som kan uppstå med heltid.  

Vilka är de tuffaste utmaningar du möter idag? 

– Att ge personalen hopp, att göra det bästa av situationen 
fastän man har ett hopplöst läge, säger hon och berättar om 
en vårdcentral med en läkare på 12 000 listade patienter 
(runt 1 500 patienter är det vanliga). 

– Det är ändå möjligt att få ut den mesta nyttan för patien
terna av den här enda läkaren. Det händer något positivt 
när man får grepp om den egna situationen.

I SÅ hårt pressade situationer kan personalens reaktion 
bli att det inte är de som ska lösa problemen – det är poli
tikerna.

– Det är inte så enkelt som att politikerna ska lösa alla 
problem. Visst, man kan höja skatterna, men idag är det 
personal som saknas. Då måste man göra det bästa med det 
man har. 

Bristen på personal med rätt kompetens är kommun
sektorns största utmaning, anser hon: 

– Jag har väntat på att allvaret i situationen skulle leda till 
förändringsvilja. Men, jag insåg inte att kris leder till två 
olika reaktioner: Antingen kavlar man upp ärmarna och 
kollar vad som kan göras. Eller så stänger man in sig och 
stickar på sin offerkofta. Tyvärr är den senare reaktionen 
mest vanlig i kommunsektorn, säger hon och avslutar: 

– Vi behöver modiga människor på alla nivåer. Personer 
som inser att alla inte kan få som de vill och som ser vad 
som behöver göras för att driva verksamheten effektivare. l

”Att skapa heltidstjänster blir lättare om 
man samverkar mellan förvaltningarna. 
Då kan man ta hand om de övertimmar 
som kan uppstå med heltid.”
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Myrna Palmgren 
Ålder: 48 år.

Bor: I Omberg, Ödeshögs kommun

Familj: Maken Pär, tre flickor och en pojke i åldrarna 
28 till 21 år.

Utbildning: Matematikerprogrammet vid Linköpings 
universitet, doktors examen i optimeringslära 2005.  
Gäst forskare på Chalmers.

Jobbar: I Region Östergötland på 60 procent, resten är 
konsulttid.

Övrigt: Årets Kommunalekonom 2012.

Myrna 
Palmgren
om ... 
… rekrytering: 
”Det är ett bekymmer att 
90-talisterna inte lockas till 
kommun sektorn. De är inte 
intresserade av att jobba så 
mycket. Dom vill hellre bli influ-
encers, gamers och Hollywood-
fruar!”

… Best Practice: 
”Jag var på studiebesök på 
privata S:t Görans sjukhus i 
Stockholm. Det vi kämpar med 
vad gäller produktionsplanering 
och uppföljning var en självklar-
het där. Det var imponerande 
att se.”

… underbemanning: 
”I hela Sierra Leone har det 
funnits tre barnläkare. På ett 
medel  stort sjukhus finns det 30. 
Och de anser sig vara under-
bemannade. Det är en fråga om 
perspektiv, hela tiden.”



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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Ses vi i 
Almedalen?
KPMG är på plats i Visby under Almedalsveckan 2019 och 
i år riktar vi blicken mot framtiden. Tuffa utmaningar och 
spännande möjligheter står på agendan. Vi genomför ett antal 
intressanta seminarier med vassa paneldeltagare samt flera 
rundabordsdiskussioner runt viktiga frågor. Mer information om 
nedan seminarier samt vårt övriga program hittar du på www.
kpmg.se. Vi ser fram emot att träffa dig.

Varmt välkommen!

Hur klarar vi finansieringen av välfärden år 2030?

Tid: 2 juli, Kl. 9.00

Plats: Mellangatan 27, Visby

Från globala mål till lokal verkstad – att översätta Agenda 2030 till 
regional och kommunal vardag

Tid: 2 juli, Kl.13.00

Plats: Mellangatan 27, Visby

Kan skolan organisera sig ut ur lärarbristen?

Tid: 2 juli, Kl.15.00

Plats: Mellangatan 27, Visby
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Lång väg till första jobbet
n Integration är en av välfärdens 
stora utmaningar. Att nyan-
lända snabbt kommer i arbete 
har uppenbara ekonomiska och 
huma nitära fördelar. Tråkigt då 
att lite talar för några snabba 
förbättringar i integrations-
takten framöver.
TEXT: THOMAS PETTERSSON

Det, och mycket annat, visar flera 
studier av Joakim Ruist, national
ekonom vid Göteborgs universitet. 

En nyordning i förslaget är att gleshetskom
pensation indexeras istället för att ligga still 
tills beslut tas om ändring.

– Under de senaste dryga 20 åren har 
tiden för etablering på arbetsmarknaden 
vari  t relativt konstant. Det är en bild vi 
känner igen från andra länder – integration 
tar tid och är en trögrörlig faktor. 

Integrationen var generellt sett lättare på 
1980talet när arbetslösheten var låg (delvis 
på grund av statliga åtgärder). På 1990talet 
blev det tuffare.

– De flyktingar som kom under krisåren 
på 1990talet fick det svårt. När man är ny i 
landet är man också som mest sårbar. 

HANS SENASTE studie, ESOrapporten Tid för 
integration, kom lagom till valrörelsen förra 
året. Rapporten bidrog förmodligen till att 
dämpa lusten att leverera yviga vallöften 
om snabbare integration.

– Chansen att något parti kommer på ett 
smart integrationsförslag som åstadkom

mer stora förändringar på nationell nivå 
är inte stor. Det mesta som vi tror man kan 
göra till rimlig kostnad görs redan i Sverige. 

DÄREMOT FINNS det en del att hämta på 
regional och lokal nivå, anser han. Ute i 
kommunerna kan det skilja ganska mycket 
hur man jobbar och hur väl man lyckas med 
integrationen. Och där är bästa receptet att 
lära av dem som lyckas bäst.

– Vi forskare sitter inte på någon uppsjö 
av åtgärder som har provats i andra länder 
och som vi vet fungerar. 

Det goda med hans studier är att det inte 
verkar spela så stor roll om det kommer 
10 000 eller 100 000 flyktingar, integra
tionstakten är ungefär densamma. 

– Om 80 000 av de flyktingar som kom 

2015 får uppehållstillstånd är det ändå inte 
mer än vad arbetsmarknaden omsätter på 
ett år eller när en årskull går i pension.  Det 
ger lite perspektiv på siffran, säger han.

Det är de enkla jobben som är vägen in på 
arbetsmarknaden. Förr fanns de i tillverk
ningsindustrin, nu finns de i offentliga 
sektorns omsorg och vård. 

– En from förhoppning är att vi norma
liserar att arbetstagare inte pratar perfekt 
svenska. I engelsktalande länder har man 
sedan länge vant sig vid att folk som jobbar 
inte har språket. Man kan vara duktig på 
jobbet ändå.

VAD KOSTAR integrationen? Det väckte 
mycket debatt när han presenterade en 
nettosiffra för vad en flykting kostar de 
offentliga finanserna under sin livstid: 
74 000 kronor per år. Kostnader under de 
första åren i landet och under pensionsåren 
ser till att det blir ett underskott.  

– Det var rätt tid att räkna på kostnaden 
med de metoder vi har. Det förekom många 
olika uppgifter i debatten och folk ville veta 
hur det faktiskt såg ut. Mina siffror hjälpte 
till att ta bort ytterligheterna i debatten. Det 
blev svårare att föra fram alltför radikala 
siffror i någondera riktningen. 

Hur viktig är då integrationen för den 
offentliga sektorns ekonomi? 

– Skillnaden mellan mer eller mindre 
lyckad integration, inom de marginaler vi 
har idag, kommer inte att spela så stor roll 
för sektorns finanser. Det är ändå oerhört 
viktigt att göra allt vi kan, främst för 
sammanhållningen i samhället och för hur 
individerna mår. l

”Vi forskare sitter inte på någon uppsjö 
av åtgärder som har provats i andra 
länder och som vi vet fungerar.”
Joakim Ruist, nationalekonom vid Göteborgs universitet.

Integration i siffror
Under 1980-talet tog det 2–3 år för 
invandrade män och 5 år för kvinnor att 
nå en sysselsättningsgrad på 60 procent. 
Sedan 1990-talet är motsvarade siffror 
6–9 år för män och 8–12 för kvinnor. Det 
är dock stora skillnader mellan flyktingar 
från olika ursprungsländer. Periodvis 
har sysselsättningen bland de mest 
framgångsrika grupperna (främst forna 
Jugoslavien, Etiopien/Eritrea) varit mer 
än 40 procentenheter högre än i de minst 
framgångsrika (främst Somalia, Irak).

Under de första 10 åren har kvinnliga 
flyktingar i allmänhet mycket lägre sys-
selsättningsgrad än männen – ett glapp 
som efter 20 år så gott som jämnat ut sig.
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Integration

n Åre kommun är ett bra ex-
empel på hur ett stort flykting-
mottagande kan hanteras. En 
stark tillväxt och samverkan 
mellan kommun, näringsliv och 
organisationer är några fram-
gångsfaktorer. 

TEXT: THOMAS PETTERSSON

I Åre har kommun, näringsliv och organi
sationer slutit upp runt målsättningen att 
få nyanlända flyktingar (och även svenska 

inflyttare) att stanna kvar i kommunen. 
Länge var Åre en transitkommun, där flyk
tingar inte stannade längre än nödvändigt.

 – Jag fick ett politiskt uppdrag: ska vi ta 
emot flyktingar ska vi göra det bra! Det stöd 
jag har fått från hela den politiska färgpalet
ten har varit avgörande. Politiken vill att de 
nyanlända ska stanna kvar, trivas, komma 
ut i arbete och bidra till samhället, berättar 
tillväxtchef Martin Söderström på SKL:s 
hemsida i en video om integrationsarbetet.  

Idag är andelen utrikesfödda i Åre kommun  
cirka 13 procent. För nyanlända flyktingar är 
förutsättningarna goda. Kommunens eko
nomi är stark och den politiska situationen 
stabil. Även företagsamheten är stark i kom
munen. Åre ligger på tredje plats i landet vad 
gäller antal företagsamma personer, vilket 
även gäller för nyföretagsamheten. 

INTEGRATIONSARBETET SAMORDNAS av 
kommunens Inflyttarservice, en enhet som 
tillhör tillväxtavdelningen i Åre kommun. 

– Vi har skapat ett sammanhängande 
system där vi har sett till att arbetsförmed
lingen, våra egna enheter och alla som 
jobbar med nyanlända möts och diskuterar 

runt samma bord, säger Mattias Sjölundh, 
chef för Inflyttarservice. Han poängterar 
att de två år som statliga etableringsstödet 
räcker är kort tid. Det gäller att jobba på, 
med andra ord.  

PÅ INFLYTTARSERVICE jobbar kommunens 
etableringskoordinatorer i nära samarbete 
med näringslivssamordnarna. Tillsam
mans har de byggt upp ett nätverk vilket 
gör att de har fler kontaktytor och kan vara 
snabba med att hjälpa företag och lyssna på 
deras behov.

Etableringskoordinatorerna matchar 
rätt individ med näringslivet och hjälper 
personerna att komma till rätt arbetsplats. 
I mötet med en ny person bjuder de in 
arbetsförmedlingen och SFI för att göra 
kartläggningen tillsammans. 

– Man ska ha stor respekt för företagarens 
tid. Vi är ute och stöttar företagen med att 
vilja och orka ta emot nyanlända, förklarar 
Mattias Sjölundh.

Redan 2017 vann Åre kommun Götapriset 
på Kvalitetsmässan för sitt framgångsrika 
arbete med integrationen. Kommunen har 
även stått som värd för flera stora konfe
renser på temat integration.  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.

BEST Practice. I Åre kommun är man duktig på utförsåkning och integration.

Åre kommun
•  Invånare: 11 529 
•  Arbetslöshet 18–64 år: 5,2 procent 

(2018) 
•  Ekonomiskt bistånd, utbetalt:  

405 kr/inv. (2017)
KÄLLA: KOLADA.

Flyktingar – en resurs för Åre 
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Integration 

n Filipstad har tagit emot fler 
flyktingar än de flesta kom-
muner. Nu är man orolig för 
uteblivet statligt stöd och att 
utanförskapet ska permanentas. 
De kommande åren blir ekono-
miskt tuffa. 

TEXT: THOMAS PETTERSSON

Filipstads kommun har en historia av 
ett omfattande (och länge framgångs
rikt) flyktingmottagande, med kulmen 

unde  r rekordåren 2015–2016. Det har satt 
hård press på kommunen, både organisa
toriskt och ekonomiskt. Kommunen har 
ändå kunnat hålla ihop ekonomi och verk
samhet. Fram till nu.

– Allt kommer samtidigt: EUprojekt 
som rör integration går ut, allt färre av våra 
nyanlända går på etableringsstöd, vi har en 
inflyttning av folk helt utan etableringsstöd 
och extratjänster för nyanlända och lång
tidsarbetslösa dras. Plus att förra regeringens 
miljardsatsning på bidrag mot segregation 
dras in. Det tar på humöret ... säger kommu
nalrådet Per Gruvberger (S) bekymrat. 

IDAG HAR kommunen runt 2 000 personer 
med utomeuropeisk ursprung boende i 
kommunen, vilket är nära 20 procent av 
kommunens befolkning.  Runt 770 personer 
går på försörjningsstöd.

– Vi kommer att hamna på runt 31–33 
miljoner kronor för försörjningsstödet i år. 
Det är bland det högsta i Sverige i år, varav 
nyanlända står för 60 procent, konstaterar 
kommunchefen Claes Hultgren.

Flyktingarna kommer i stor utsträckning 
från länder som har den lägsta integrations
takten. 

– Vår stora utmaning ligger i att skaffa 
flyktingarna utbildning så att det blir an
ställningsbara. Vissa vuxna kommer aldrig 
in i arbetslivet. De kan heller inte hjälpa sina 
barn med skolan, barnen blir snabbt bättre 
utbildade än sina föräldrar, säger Claes 
Hultgren.

Arbetsmarknads och integrationsenhe
ten (AIE) är navet i ett myndighetsnätverk 
och står för det praktiska integrations
jobbet. Här ligger också det EUsekretariat 

som varit framgångsrika med att söka peng
ar för integrationsstödjande åtgärder.  

Genom AIE har runt 100 personer an
ställts på statligt finansierade extratjänster 
i kommunen. En insats som plockades bort 
i den KD/Mbudget som riksdagen antogs i 
höstas.

– Många av de som går på extratjänsterna 
idag kommer direkt att hamna på försörj
ningsstöd, konstaterar Claes Hultgren.

Filipstad är en av de 32 kommuner som 
ingår i regeringens miljardsatsning (från 
mars 2018) för att minska segregationen. 
Pengarna slussades över Delegationen mot 
segregation (Delmos) och lovade som mest 
cirka 40 miljoner kronor per år fram till 
2027 för Filipstads del.

– I Delmos fick vi äntligen en part som 

lyssnade på oss och såg våra behov. Sedan 
kom beslutet om nedläggning, det kändes 
tungt! säger Claes Hultgren.

Nu finns ett vingklippt Delmos kvar, men 
de pengar som myndigheten skulle admi
nistrera saknas. 

– Det som oroar mig är att vissa hänvisar 
till att det nya kostnadsutjämningssystemet 
ska lösa ekonomin. Det gör det bara delvis, 
det täcker inte in flyktingströmmarna 
2012–2016 och sviterna efter det, säger Per 
Gruvberger.

UTVECKLINGEN HAR hitills inte lett till någon 
hård polarisering i kommunalpolitiken. 
I kommunvalet nådde socialdemokraterna 
43 procent, medan SD fick nöja sig med 16 
procent (26 procent i riksdagsvalet). 

– Politiskt har det inte brakat loss ännu. 
SD är ganska lugna i fullmäktige, konsta
terar Per Gruvberger. 

Vilka åtgärder vill ni se från statens sida? 
– Antingen att man ersätter oss med 

en rejäl riktad resurs för försörjning och 
utbildning. Alternativet är att vidta arbets
marknadspolitiska åtgärder som de nyan
lända kan leva på under ett antal år tills de 
kommer igång, säger Per Gruvberger.

Det rikspolitiska läget är numera osäkert. 
Med en svag regering fattas besluten i 
riksdagen. 

– I riksdagen spretar partierna åt olika 
håll vad gäller integrationen. Det här är 
ingen fråga att ta politiska poäng på längre, 
avslutar han. l

Integrationsfakta
•  Invånare: 10 783. 
•  Största flyktinggrupper: Somalia, 

Eritrea, Afghanistan, Irak och Syrien.
•  Arbetslösa i gruppen: 80 procent.
•  Barnfattigdom: vart fjärde barn i 

grundskolan (Rädda barnens defini-
tion). 

•  Arbetslöshet 18–64 år: 9,9 procent 
(2018).

•  Ekonomiskt bistånd, utbetalt: 
2 506 kr/inv. (2017).

KÄLLA: FILIPSTADS KOMMUN OCH KOLADA.
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Filipstad  
vill se  
staten ta  
ansvar

SANNSPÅDDA. Claes Hultgren och Per Gruvberger vid Kommunal Ekonomis besök 2016. De be-
farade att välutbildade flyktingar skulle lämna kommunen, medan lågutbildade skulle stanna kvar. 
Så blev det, konstaterar de båda.
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Utbildning

”Redovisningen ska med  tidigt i processen”

När Olof Moberg, förbundsjurist på SKL, förläser för 
ekonomer, förvaltningschefer och exploaterings
ingenjörer, ägnar han en stor del av tiden åt exploa

teringsavtal.
– Exploateringssidan och plansidan behöver prata ihop 

sig och diskutera de ekonomiska konsekvenserna och 
redovisningsfrågorna, säger han under KEF:s kursdag på 
Scandic Star Hotell i Sollentuna.

Ett exploateringsavtal reglerar hur man genomför en 
detaljplan. Det kan till exempel handla om ansvarsförhål
landet mellan en kommun och en byggherre när marken är 
privatägd. Om både kommunen och en privat aktör innehar 
delar av marken kan avtalet reglera överföring av mark.

PLAN- OCH bygglagen, PBL, slår fast att ett exploaterings
avtal gäller de åtgärder en byggherre eller fastighetsägare 
behöver vidta för att bygga eller finansiera gator, vägar, all
männa platser och VAanläggningar. Åtgärderna ska vara 
nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras och 
vara rimliga i förhållande till vilken nytta byggherren har 
av planen.

– Det betyder att du kan lägga på exploatören att antingen 
bygga gatorna och vägarna åt kommunen eller bekosta att 
de byggs. Det gäller också allmänna platser och VA, säger 
Olof Moberg. 

Exploateringsavtalet ska ange grundläggande principer 
för hur kostnader och intäkter fördelas när detaljplanen 
genomförs. Kanske finns det behov av en väg in i området 
och att den behöver skyddsåtgärder och bullervallar.

– Men åtgärderna måste stå i rimlig proportion till bygg
herrens nytta av detaljplanen. Bygger man en väg utanför 
exploateringsområdet som kanske till hälften betjänar 
området och till hälften något annat kan man bara lägga 
hälften på exploatören, säger Olof Moberg.

Om man bygger ett nytt område och behöver investera i 
ett nytt reningsverk för tio miljarder, går det inte att lägga 
den kostnaden på exploatören.

– Det du kan ta ut av exploatören är kostnaden för att 
bygga VAsystemet inom exploateringsområdet. Finns det 

behov av ett nytt reningsverk får man ta det i beaktande när 
man planerar området. Har man inte råd med det kan man 
inte bebygga området, säger Olof Moberg. 

DET ÄR viktigt att inte först anta en detaljplan och därefter 
komma med ett exploateringsavtal. Då kan exploatören 
sätta sig på tvären och neka att till exempel betala gatu
kostnader. 

– Ni kan tvinga den att betala med stöd av lagstiftningen 
men då måste ni göra en gatukostnadsutredning eller jobba 
med VAlagen. Då blir det mycket jobbigare, säger Olof 
Moberg

KEF:s kanslichef Ola Eriksson framhåller att avtalen även 
måste granskas utifrån ett redovisningsperspektiv. Det be
höver vara tydligt när man kan fakturera, när intäkten kan 
redovisas och hur man hanterar risken för fördröjningar. 

– Det borde vara obligatoriskt att exploateringsavtal och 
genomförandeavtal även bereds av redovisningsfunktio
nen, säger Ola Eriksson.  l

EFTERFRÅGAD. Kurserna i exploatering är populära, det blir 
ytterligare kurser i höst.

n Är ett nytt bostadsområde på väg att byggas i kom-
munen? Glöm inte att tidigt ta upp de ekonomiska kon-
sekvenserna av exploateringen – och hur redovisningen 
ska gå till.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT   BILD: STEFAN BOHLIN

”Det du kan ta ut av exploa
tören är kostnaden för att 
bygga VAsystemet inom 

exploateringsområdet.” 
Olof Moberg, förbundsjurist på SKL.

Vad tycker du var bäst med kursen?
Ing-Britt Blomberg, budgetchef, Kungsbacka:
– Jag jobbar kommunövergripande med budget och redovisning och 
tycker att kursen har en väldigt bra mix. Det var en hel del nytt inom 

exploateringsekonomin, där behöver vi fräscha upp 
våra kunskaper. En nyhet från i år är till exempel hur vi 
ska redovisa gatukostnadsersättningen. Inslaget med 
Skatteverket var väldigt intressant, inte minst den 
del som berörde momshanteringen. När man skriver 
exploateringsavtalen är det bra att ha med någon från 
ekonomi som kan bidra med de delarna av avtalet.

Mattias Graaf, plan arkitekt, Älvdalen:
– Jag visste redan före kursen att det här är ett 
komplext område. Nu vet jag att det är minst lika 
komplext på redovisningssidan. Det är väldigt 
nyttigt att få fler perspektiv och lyssna på andras 
frågor. Jag har en helt annan syn på det här nu än när jag kom hit. 
Det finns alltid en risk att de olika professionerna arbetar på varsin 
kant. I Älvdalen pågår flera stora exploateringar i skidanläggningar. 
Många intressen bryts varandra och kommunen måste kunna ta 
betalt. Det har vi inte varit så bra på tidigare.
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”Redovisningen ska med  tidigt i processen”
KOMPLEXT. Planering, exploatering och 
redovisning behöver gå arm i arm under 
bygg- och anläggningsprocessen, var 
en av förbundsjuristen Olof Mobergs 
poänger.

Utbildning



32 KOMMUNAL EKONOMI  #3  2019

Utbildning 

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

Exploatering tvärs över  
förvaltningsgränserna

Göran Andersson.

n Ekonomi bryts mot mark-
användning när KEF låter flera 
yrken mötas på samma kurs. 

– Olika professioner behöver  
få förståelse för varandras 
arbete, säger utbildningsledaren 
Göran Andersson.
TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

Exploateringsprocessen är i fokus för 
de sextiotal ekonomer, förvaltnings
chefer och exploateringsingenjörer 

som samlas på Scandic Star Hotell i Sollen
tuna. Utbildningen vänder sig till alla som 
jobbar med de ekonomiska aspekterna av 
exploa teringsfrågor och är ett försök att 
skapa sammanhang inom ett område med 
många sidor.

– Vi spänner över ett vitt fält, från 
traditionell ekonomisk redovisning till 
detalj planer, säger Göran Andersson, 
utbildnings ledare på KEF.

Han konstaterar att området är förknip
pat med en hel del redovisningstekniska ut
maningar, bland annat som en följd av den 
nya redovisningslagen, som trädde i kraft 
vid årsskiftet. Lagen innehåller till exempel 
ändrade regler när det gäller redovisningen 
av gatukostnadsersättningar och fram
tagande av detaljplaner.

EXPLOATERINGSAVTALEN återkommer i flera 
av föreläsningarna under de två kursdagar
na. Hur avtalen är formulerade påverkar 
den ekonomiska redovisningen och därför 
är det nödvändigt att de olika professioner
na samverkar i god tid. 

– Det är viktigt att de som jobbar med 
mark och exploateringsverksamheten 
verkligen pratar med redovisningschefen, 
säger Göran Andersson.

KEF kommer att hålla en kurs på samma 
tema i Göteborg i augusti och även i Malmö 
i oktober.

Göran Andersson tror att intresset för ut
bildningar där ekonomer sammanförs med 

andra yrkesgrupper är stort. En anledning 
är den allt bredare uppslutningen kring 
synsättet att ekonomerna bör vara med och 
driva verksamhetsutveckling och stötta 
verksamhetschefer. 

– Vi talar om ett coachande förhållnings
sätt. Ekonomen ska vara en förändrings
agent; en som hela tiden är med och hjälper 
verksamhetscheferna att komma framåt, 
säger han. l

”Det är viktigt att 
de som jobbar 
med mark och 
exploaterings
verksamheten 
verkligen pratar 
med redovis
ningschefen.”



Mer tid åt rätt saker

Kalla det digitalisering om du vill; det handlar om 
att se över befintliga arbetssätt och integrera den 

nya tekniken så att vi kan jobba smartare
Henrik Johansson, Ekonomichef, Tidaholms kommun

“

”

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

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

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

helt rätti tiden. Kontakta oss för att få veta mer!
www.Unit4.se
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Sjukvård 
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n Regionerna tar över hela 
ansvaret för finansiering av 
läkemedel och de riktade stats-
bidragen förs över till det gene-
rella statsbidraget. Det föreslog 
Läkemedelutredningen i januari. 
Men förslaget möts av kritik av 
bland andra remissinstansen 
SKL som saknar en garanti för 
kostnadsuppräkning.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG

Den 11 januari lämnade Läkemedels
utredningen sitt slutbetänkande. 
Syftet med att utreda den komplexa 

frågan om ansvar och kostnadsfördelning 
för läkemedelskostnader är att skapa ett 
system som är mer överskådligt och lång
siktigt hållbart. Ett annat mål är att uppnå 
en mer jämlik tillgång på läkemedel oavsett 
var man bor.

Den viktigaste förändringen är att 
regionerna föreslås ta över hela ansvaret 
för finansieringen, vilket handlar om cirka 
30 miljarder kronor. För det ska regionerna 
kompenseras med ett årligt statligt bidrag 
som bakas in i det generella statsbidraget.

– Den delen av förslaget kan vi inte accep
tera. Framförallt saknar vi en garanti för upp
räkning av beloppet. Läkemedelskostnader
na kan komma att öka snabbt de kommande 
åren och då riskerar vi att inte få kompensa
tion fullt ut för det, säger Marie Morell (M), 
ordförande i SKL:s sjukvårds delegation.

Även Gerd Lärfars, docent och bland annat 
ordförande i NTrådet (nya terapier) är orolig 
för vad kostnadsökningar kan innebära om 
det generella statsbidraget inte värdesäkras, 
men tycker ändå att grundtanken är bra:

– Ja, eftersom regionerna har huvudan
svaret för sjukvården bör de också ha huvud

ansvar för läkemedel. Jag önskar att man 
kan hitta en lösning där regionerna tar ett 
helhetsansvar med en tryggad finansiering.

LÄKEMEDELSUTREDNINGEN FÖRESLÅR även att 
nuvarande NTrådet ersätts av ett nationellt 
läkemedelsråd. SKL vill inte att NTrådets 
uppgifter tas över av en ny myndighet, men 
är i övrigt positiv till att utveckla rådets 
verksamhet för att minska skillnaderna i 
läkemedelsutbud och förskrivningar mel
lan regioner. SKL påpekar vikten av att det 
skjuts till resurser och att patienternas och 
sjukvårdens behov styr verksamheten.

– Det ska inte spela någon roll var i landet
du bor. Alla ska ha tillgång till samma läke
medel, säger Marie Morell.

SKL är även positiv till att prioriteringen  
av läkemedel ska göras på samma sätt 
oavsett hur läkemedlen når patienterna, 
men saknar förslag i utredningen om hur 

läkemedelshanteringen kan förbättras.
Gerd Lärfars pekar på skillnaden i hante

ring av receptläkemedel och rekvisitions
läkemedel (som inte hanteras av apoteken).

– Läkemedlen borde hanteras på ett mer
likartat sätt. Det gäller även skillnaderna 
i hantering mellan läkemedel i slutenvård 
och öppenvård där gränserna håller på att 
luckras upp, säger Gerd Lärfars.

SAMMANFATTNINGSVIS ANSER både Lärfars 
och SKL att utredningens intentioner är bra, 
men att flera åtgärder inte är tillräckligt 
genomtänkta och inte uppnår sina syften.

– Vi behöver en struktur som säkrar 
tillgången på läkemedel, både de som 
finns i dag och de som kommer framöver. 
Det kommer att kosta mycket pengar och 
vi måste veta att vi får de pengarna, säger 
Marie Morell. l

”Eftersom 
regioner na har 

huvud ansvaret för sjukvår
den bör de också ha huvud
ansvar för läkemedel.”

Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet. 

SKL: Garantier 
krävs för regionernas 
läkemedelsansvar

Tre viktiga delar i  
utredningens förslag
4  Regionerna tar över hela det finan-

siella ansvaret för läkemedel och 
ska kompenseras via det generella 
statsbidraget. Regionerna ska också 
få behålla all återbetalning från läke-
medelsbolagen.

4  Inrättandet av ett nationellt läke-
medelsråd (som ersätter NT-rådet) 
kan få stor betydelse för hur regio-
nerna arbetar med läkemedel.

4  Socialstyrelsen och Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV) får 
nya uppföljningsuppdrag i syfte att ge 
staten möjlighet att styra mot en mer 
jämlik och samhällsekonomisk hållbar 
läkemedelsanvändning. Läkemedels-
verket ska ta fram rapporter för att 
säkerställa oberoende information 
och kliniska mervärden.

Marie Morell. Gerd Lärfars.



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

En tjänst från

www.statsbidragsportalen.se



Forskar- 
hörnan

ROBERT JONSSON

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

I forskarhörnan den här gången står välfärdsresurser och styrning i 
fokus. Vi får ta del av forskning som handlar om vad som kommer 
efter NPM (New Public Management). Vi får också inblick i midnatts

fotboll som är en verksamhet med genusslagsida och där de ekonomiska 
villkoren är påtagliga. Under FoUnytt synliggörs en rapport om sociala 
investeringar med fokus på organisering, lärande och utveckling.

I DET här numrets första artikel presenterar Elin K. Funck, Linné
universitetet och Tom S. Karlsson, Göteborgs universitet, Förvaltnings
högskolan, fyra starka trender inom ramen för postNPM. I artikeln 
ställer de sig frågorna: Vad är postNPM för något? Och erbjuder det 
verkligen något nytt och annorlunda? Fyra starka trender inom ramen 
för vad som kommer efter NPM uppmärksammas och dessa utgörs 
av New Public Governance, (ii) Public Service Logic, (iii) Public Value 
Management och (iv) DigitalEra Governance. Avslutningsvis synlig
görs att postNPM sätter fokus på att göra rätt styrning i lagom dos: att 
utforma ett balanserat sätt att styra och med en tydlig syftes koppling. 

I NUMRETS andra artikel presen
teras forskning av David Ekholm 
vid Linköpings universitet, 
Centrum för kommunstra
tegiska studier, som handlar 
om midnattsfotboll. Det är 
en verksamhet som bedrivs i 
samverkan mellan kommuner, 
lokala föreningar, en nationell 
stiftelse, sponsorer och andra 

bidragsgivare. Midnattsfotboll handlar om att erbjuda tillfällen för en 
slags organiserad spontanidrott för unga i socioekonomiskt utsatta 
stadsdelar, genom inomhusfotboll på helgkvällar och nätter. Trots stora 
ansträngningar för att få både killar och tjejer att delta i verksamheterna 
är det en mycket stor övervikt av deltagande killar.

UNDER FOU-NYTT presenteras en nyligen utkommen rapport om so
ciala investeringar. Forskningen har bedrivits av Cristian Lagström, 
Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan, och Gustaf Kastberg, 
Högskolan i Borås. Rapporten synliggör Västra Götalandsregionens 
organisering och styrning av sociala investeringar. Forskarna konstate
rar att sociala investeringar i praktiken handlar väldigt mycket om att 
organisera pågående sociala investeringar och därmed finns det risk att 
långsiktighet och spridning av utvecklade idéer inte beaktas i styrning 
och uppföljning. l

”Erbjuder postNPM 
verkligen något nytt 
och annorlunda?”

n DET ÄR dags att nominera Årets kommunaleko-
nomiska uppsats, skriven hösten 2018 eller våren 
2019. Uppsatsen ska vara godkänd som examens-
arbete på kandidatnivå. Priset är ett stipendium 

på 10 000 krono  r och vinnarna 
presenteras på Ekonomichefs-

dagarna 2020. Sista 
ansökningsdag är den 
15 september 2019.

n DÅ KUNDE man i Kommunal 
Ekonomi bland annat läsa: 

… ordförande Anneli 
Lagebros ledare om vikten av 
kompetensutveckling under en 
finanskris.

… vice Riksbankschefen 
som såg signaler om att den 
värsta finanskrisen var över.

… Kella Norlander presenterades och hälsades 
välkommen till kansliet.

Nominera Årets kommunal-
ekonomiska uppsats

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

e  onom

intensiva  
finansdagar
Tips, lägesrapporter och en ljusglimt

Miljö
ekonoMi
Trögt i starten 
för gröna ekonomer

itrekord
Stockholm sparar 60 miljoner på IT

Pensioner Med garantiGävles Agne Lindberg säkrar pensionerna
Siv Sandberg: ”Dags för talko i Finland”

KRÖNIKANKRÖNIKAN

kommunal

Tidning för kommunal 
ekonomi och styrning    

#3 2009

Tidning för kommunal 
ekonomi och styrning    

#3 2009

n DU HAR väl inte missat att anmäla dig till 
Förenings mötet i Linköping den 29–30 augusti? 
Mötet och seminarierna går av stapeln på Linköpings 
Konsert & Kongress, mitt i staden.

Ett välmatat seminarieprogram väntar, plus 
årsmöte. På kvällen middag med underhållning och 
många glada återseenden. Missa inte att ta en tur på 
staden där Domkyrkan och Gamla Linköping särskilt 
rekommenderas!
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Forskning om 
post-NPM och 
midnattsfotboll

KEF

Missa inte föreningsmötet!

För 10 år sedan

PÅ STAN. Ta en tur i Gamla Linköping.
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Under de senaste decennierna har begreppet 
New Public Management (NPM) varit förekom
mande som en beskrivning av en lång rad olika 
reformer och empiriska fenomen inom den 
offentliga sektorn. Något förenklat har NPM 

kommit att förstås som införandet av (i) managementlik
nande organiserings och styrtekniker och (ii) användandet 
av konkurrens, eller idéer om marknadskrafter, som en 
faktor för att driva kvalitet.

I akademisk forskning har NPM diskuterats under ett an
tal decennier (Karlsson 2017) och flertalet av reformerna och 
de effekter som uppstått efter deras framfart har kritiserats 
hårt. En effekt som särskilt kommit att uppmärksammas 
från politiskt håll har handlat om att individer som arbetar 
i professioner – såsom lärare, läkare, poliser, social arbetare 
– har kommit att bli alltmer detaljstyrda med minskat 
utrymme att fatta egna beslut utifrån den professionella 
bakgrund de har.

ETT BEGREPP som har kommit att dyka upp i forskningslitte
raturen under de senaste åren är postNPM. Som namnet an
tyder har begreppet en ambition att belysa det som kommit, 

eller kanske ska komma, 
efter NPM. Men precis som 
med NPM är det ibland 
oklart vad postNPM som 
begrepp egentligen avser 
eller bidrar med. I rappor
ten PostNPM, vad är det? 
(Funck & Karlsson 2018) 
diskuterar vi fyra starka 
trender inom ramen för 
postNPM, nämligen: 
New Public Governance, 

Public Service Logic och 
Public Value Management 
samt DigitalEra Gover
nance.

New Public Governance  
(NPG) förespråkar att 
tillhandahållandet 

av offentliga tjänster kan, och bör, göras av många olika 
aktörer. Det talas om en pluralistisk stat där offentliga och 
privata aktörer tillsammans bidrar till välfärd. Organisering 
och styrning genom nätverk eller samverkan ses som ett 
alternativ till den självständiga decentralisering som präglat 
offentlig sektor under 1900talet. Framförallt framhålls 
nätverket som ett sätt att organisera sig för att möta särskilt 
svårlösta saker som ungdomsarbetslöshet, utanförskap, 
miljöpåverkan osv.

Public Service Logic (PSL) i sin tur är nära sammanlänkat 
med NPG, inte minst eftersom statsvetaren Stephen Osborne 
agerar frontfigur i båda fallen. I den här litteraturen kritise
ras NPM framförallt för att ha haft ett för ensidigt kostnads 
och produktionstänk. PSLlitteraturen understryker att 
värdeskapande alltid uppstår mellan tillhandahållare och 
mottagare i den situation då tjänsten utförs. Av detta skäl 
krävs att organisering och styrning involverar medborgaren 
i processen, det som vi brukar tala om som samskapande. 
Genom medskapande och medborgardialoger menar PSL
litte raturen att fokus kan återföras på medborgaren.

PUBLIC VALUE Management (PVM) lanserades redan 1995 
av Harvardprofessorn Mark Moore och handlar om att 
lyfta fram och styra mot samhällsvärde. Precis som i PSL 
litteraturen kan vi även här se hur litteraturen vänder sig 
bort från idén om att leverera en produkt. Men till skillnad 
från PSLperspektivet diskuterar PVM att medborgar
inflytande, öppen dialog och samverkan är en demokratisk 
rättighet och en förutsättning för att maximera samhälls
värde. I sökandet efter att uppnå samhällsvärde krävs ständig 
utveckling, flexibilitet och anpassning. 

DigitalEra Governance (DEG) slutligen, diskuterar 
hur ITbaserade förändringar förbättrar möjligheten att 
tillhandahålla offentliga tjänster. Litteraturen beskriver 
att in förandet av IT i offentlig sektor dels kan processer och 
produktiviteten, dels öka flexibilitet och snabbhet i myndig
hetsbeslut samt göra medborgare till samproducenter genom 

Fyra starka  
trender  
efter NPM
n I efterdyningarna av New Public Management finns 
ett behov av att förändra synen på organisering och 
styrning av den offentliga sektorn. Ett samlingsbe-
grepp för de nya teorierna kring styrning och organi-
sering av offentlig sektor är post-NPM. I en nyligen 
publicerad rapport diskuterar Elin K. Funck och Tom S. 
Karlsson fyra starka trender inom ramen för området.

Forskare skriver

KIKA UT. Gör vi verkligen rätt saker därute? Post-NPM har sitt 
fokus på extern effektivitet.
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ELIN K. FUNCK

Docent i företagsekonomi med 

inriktning ekonomistyrning vid 

Linnéuniversitetet, Växjö.

Månadens 
forskare

TOM S. KARLSSON

Doktor i företagsekonomi och 

verksam som universitets-

lektor i offentlig förvaltning 

vid Förvaltningshögskolan på 

Göteborgs universitet.

Månadens 
forskare
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att de själva sköter kontakten med myndigheter. Sammanta
get handlar DEG om att vända decentraliseringstrenden och 
återta expertrollen med tydlig förankring i medborgarnas 
behov. Organisering och styrning präglas av flexibilitet och 
snabbhet där elektroniska tjänster och verktyg möjliggör 
snabbare, effektivare och mer transparent hantering av 
sådana processer.

VAD KAN postNPM som övergripande fenomen erbjuda som 
motpol eller alternativ till NPM? Här menar vi att de framväx
ande trenderna erbjuder nya perspektiv kring hur våra väl
färdstjänster ska erbjudas. Idéer om nätverk och samordning 
där många olika aktörer tillsammans bidrar till välfärdssam
hället är nog en realistisk syn på vägen framåt. Att som vissa 
enbart blicka bakåt mot fornstora dagar då det offentliga stod 
som ensam garant för välfärden tror vi är naivt. Litteraturens 
fokus på värdeskapande medger också nya perspektiv om vad 
som ska erbjudas. Att involvera medborgaren (eller brukaren, 
patienten, kunden etc.) i värdeskapandet medför att vi riktar 
fokus bort från produktionslogiken och mot de behov som 
mottagaren av våra välfärdstjänster har. Som ett tredje bidrag 
kan vi se att litteraturen kring postNPM aktualiserar idéer 
om att bidra till samhällsvärde genom att nedvärdera idéer 
om produktivitet eller nationalekonomiska skolbildningar 
kring homo oeconomicus.

Även om trenderna kring det vi kallar för postNPM visar 
på viktiga bidrag kring hur vi kan organisera och styra den 
offentliga sektorn, kan vi inte direkt se att postNPM innebär 
att NPM försvinner. Vi menar däremot att det behövs en bred 
palett av olika idéer, metoder och modeller för att kunna 
åstadkomma vad man avser. NPM:s fokus på intern effekti
vitet (att göra saker rätt) kompletteras med fördel med det 
fokus på extern effektivitet (att göra rätt saker) som präglar 
postNPM. PostNPM bidrar till ett samhällsperspektiv där 
välfärdstjänster omdefinieras, gränsöverskridande arbete 
ökar och professionerna återfår mer makt. Samtidigt ska 
detta ske med typiska NPMstyrverktyg såsom prestations
mätningar och leanverktyg. 

Om NPM lade stor vikt vid inomorganisatorisk styrning 
så ska vi inom ramen för postNPM göra ”rätt” styrning, det 
vill säga i lagom dos, på ett balanserat sätt och med tydlig 
koppling till syftet – att skapa samhällsvärde. Hur det hela 
kommer att ta sig form empiriskt är dock en fråga för fram
tidens praktiker att bemöta. l

Referenser:
Funck, Elin K., & Tom S. Karlsson. 2018. Post-NPM, vad är det? Trender och empiriska 
iakttagelser kring alternativa idéer för den offentliga sektorn. Rapport 149. Göte
borg: Kommunforskning i Västsverige.
Karlsson, Tom S. 2017. New Public Management: Ett nyliberalt 90-talsfenomen? 
Lund: Studentlitteratur.

Forskare skriver

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.

Värdet av 
fotboll som 

social insats
n I olika former bedrivs idag idrottsverk-
samheter med sociala förtecken som ett 
svar på sociala problem och utmaningar. 
I ett forskningsprojekt vid Linköpings 
universitet studeras midnatts fotboll 
som bedrivs i samverkan mellan bland 
annat föreningar och kommuner, och där 
de ekono miska perspektiven och villkoren 
för verksam heterna tar en tydlig plats.

De senaste årtiondena har idrott alltmer betrak
tats som ett sätt att bidra med social nytta och 
finansierats med uttryckliga villkor att svara 
mot socialpolitiska mål. Mål som är viktiga för 
inte minst kommuner handlar om integration 

och brotts eller drogprevention. I det här sammanhanget 
har ”midnattsfotboll” vuxit fram som en social insats.

Midnattsfotbollen bedrivs i samverkan mellan lokala 
föreningar, en nationell stiftelse, sponsorer och andra 
bidragsgivare och respektive kommuner där verksamhe
terna bedrivs. Det handlar om att erbjuda tillfällen för en 
slags organiserad spontanidrott för unga i socioekonomiskt 
utsatta stadsdelar i olika städer, genom inomhusfotboll 
på helgkvällar och nätter. I dessa områden saknas ofta väl 
fungerande idrottsföreningar och många av de unga saknar 
ekonomiska eller sociala resurser för att delta i traditionell 
föreningsidrott. 

Trots stora ansträngningar för att få både killar och tjejer 
att delta i verksamheterna är det en mycket stor övervikt av 
deltagande killar. Detta har betydelse för vilka unga som 
verksamheten når ut till. Inte sällan närvarar över hundra 
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ungdomar på midnattsfotbollen. Forsknings
projektet gör nedslag i två kommuner som kallas Österstad 
och Västerstad och riktar ljuset mot hur idrott organiseras 
som kultur och fritidsverksamhet men samtidigt över
lappas av socialpolitiska ambitioner. Dessa gränsöverskri
danden mellan politikområden, liksom gränsöverskridan
den ifråga om samverkan mellan civilsamhälle och offentlig 
sektor, aktualiserar en rad frågor om hur kostnader och 
investeringar liksom nytta och värden kan förstås.

I ETT KOMMUNEKONOMISKT sammanhang handlar det om 
verksamheter med relativt små ekonomiska ramar. Sam
tidigt kan det för kultur och fritidsnämnderna och förvalt
ningarna, som vanligtvis hanterar mindre ekonomiska stöd, 
handla om betydande insatser. Det är också en variation 
mellan hur samverkan och ekonomiska stöd utformas och 
hur stora de ekonomiska insatserna från kommunerna är. 

I Västerstad har den ansvariga föreningen, vilken från 
början existerade som en ekonomisk förening med sociala  
ambitioner, omorganiserat sig som en ideell förening för 
att kunna berättigas bland annat föreningsbidrag. I Öster
stad har den ideella idrottsföreningen efter att från början 
beviljats föreningsbidrag, nu ingått avtal om ett uppdrags
bidrag, där verksamheten utförs av föreningen på uppdrag 
av kommunen och villkorad med de politiska mål om 
integration, jämlikhet och jämställdhet som beslutats av 
kommunfullmäktige. Omfattningen av uppdragsbidraget 
är cirka 200 000 SEK per år, vilket motsvarar nära hälften 
av verksamhetens totala omsättning. I Västerstad formas 
det socialt ambitiösa initiativet till en ideell idrottsförening 
genom de villkor som samverkan med den kommunala för
valtningen ställer och föreningen får stöd som en idrottsför
ening. I Österstad formas idrottsföreningen till en utförare 
av kultur och fritidspolitik med villkor om socialpolitisk 
måluppfyllelse. Detta skapar olika ekonomiska ramar, som i 
Österstad är avsevärt mycket större än för Västerstad. 

Ekonomiska villkor 
präglar på tydliga sätt 
hur verksamheten 
kan bedrivas. I Öster
stad används de större 
ekonomiska möjlighe
terna bland annat till att 
arvodera ledare vilket i 
sin tur garanterar en ökad 
kontinuitet och stabilitet i 
verksamheten. Men särskilt är de ekonomiska perspektiven 
centrala ifråga om att legitimera verksamheten och för att 
motivera ekonomiskt stöd från kommunerna. Företrädare 
för stiftelsen och föreningarna poängterar återkommande 
de ekonomiska värdena av verksamheten. Här poängteras 
inte minst kommunernas ansvar att bidra med ekonomiska 
medel för verksamheterna, givet de framtida besparingar 
som verksamheterna antas leda till. Som grund för ekono
miska argument om värdet och nyttan utvärderas verksam
heterna årligen av en extern part på uppdrag av stiftelsen. 

MED UTGÅNGSPUNKT i olika underlag om antalet brott i 
områdena och uppskattningar om kostnader för brottslighet 
som förhindras under de tider som midnattsfotbollen pågår, 
samt uppskattningar om kostnader för antalet individer 
som riskerar framtida brottslighet eller kriminell livsstil 
och kostnader för individer som till följd av bristande inte
gration kommer vara i framtida behov av ekonomiska stöd, 

DAVID EKHOLM

Filosofie doktor i socialt arbete, 

postdoktor vid Centrum för 

kommunstrategiska studier, 

Linköpings universitet.

Månadens 
forskare

”Fokus på de ekonomiska perspek
tiven som grund för verksamheternas 
legitimitet påverkar hur verksam

heterna talas om och förstås.”
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FoU-nytt n SOCIALA INVESTERINGAR handlar mer om att 
organisera än att räkna. Det visar några KFI-stu-
dier av Västra Götalandsregionens arbete med 
dessa förebyggande insatser.

Hösten 2014 inleddes arbetet med att 
implementera sociala investeringar i Västra 
Götalandsregionen. I fokus fanns en idé om att 
möjliggöra genomförandet av riktade förebyg-
gande sociala välfärdsinsatser i samverkan med 
kommuner i regionen. Centralt för arbetet var 
även att genomföra förkalkyler samt effektut-
värderingar i syfte att belysa eventuella framtida 
kostnadsbesparingar. 

En KFi-rapport från 2016 beskriver bland 
annat hur regionens sociala investeringar kom 
att organiseras som samverkansprojekt, kraftigt 
avgränsade från ordinarie verksamhet och med 
krav på tydligt definierade och utvärderingsbara 
investeringsobjekt. Den initialt långtgående 
ambitionen att kalkylera framtida kostnadsbe-
sparingar till följd av investeringarna tonades 
dock med tiden ner.  Under 2018 genomfördes 
en uppföljande intervjustudie. I rapporten 
konstateras att en fungerande organisering av 
sociala investeringar etablerats i regionen. Tre 
problemområden lyftes fram i syfte att bidra till 
fortsatt lärande och utveckling:

Från samskapande till avrapporterande
Sociala investeringar är många gånger komplexa 
att genomföra och olika typer av stödjande 
insatser från finansiären kan vara en framgångs-
faktor. Studien pekar på att relationen mellan 
regionen som finansiär och projekten med tiden 

blev alltmer distanserad och avrapporterings-
orienterad. 

Fokus på här och nu framför långsiktighet
Det långsiktiga perspektivet kan sägas utgöra 
kärnan i sociala investeringar. Studien indikerar 
att effektutvärderingar upplevdes som svåra 
att genomföra och resurskrävande. Ansvarsut-
krävande i relation till mer kortsiktiga genom-
förandeplaner blev allt viktigare, vilket riskerar 
att leda till minskat fokus på långsiktighet i 
projekten. 
Projektens avgränsning mot  
moderorganisationerna
Lärande, spridning och uppskalning av lyckade 
projekt var tre uttalade ambitioner med sociala 
investeringar. Samtidigt organiserades investe-
ringarna i projektform, tydligt avgränsade från 
de samverkande parternas moderorganisationer. 
Studien visar att även för lyckade projekt fram-
står spridningseffekterna som relativt små och 
uppskalning till ordinarie verksamhet osannolik. 

Sammantaget konstaterar vi att sociala 
investeringar i praktiken handlar väldigt lite 
om att räkna, och istället väldigt mycket om 
att organisera. Dessutom förefaller risken vara 
stor att den komplexitet och de utmaningar 
som projekten ställs inför leder till ett snävt 
avgränsat fokus. Då uppstår risken att centrala 
tankar bakom sociala investeringar inte beaktas. 
Långsiktighet och spridning av utvecklade idéer 
är några exempel på sådant som kan komma att 
försummas.

TEXT: CRISTIAN LAGSTRÖM OCH GUSTAF KASTBERG, 
VERKSAMMA VID KFI.

Liten spridningseffekt  
av sociala investeringar

Forskare skriver

STANNA KVAR. Ett projekt inom Västra 
Götalandsregionen handlar om att få 
deprimerade tonåringar att fullfölja 
grundskolan med godkända betyg.

beräknas ett värde på de besparingar som verksamheterna 
bidrar med. Det kan noteras hur det uppskattade värdet av 
dessa besparingar överstiger kostnaden för verksamheten 
på årsbasis med en faktor på över 60. Varje investerad krona 
innebär med de beräkningsmodeller som används en fram
tida besparing på ca 60 kronor. Utan att här ha möjlighet att 
utveckla en kritisk granskning av dessa beräkningsmodeller 
eller precisionen i hur värden liksom besparingar kan beräk
nas, kan noteras att där finns en betydande metodo logisk 
osäkerhet.

MEN DET centrala här gäller hur ekonomiska perspektiv kan 
kommuniceras på ett tillgängligt och övertygande sätt med 
olika finansiärer och samverkande aktörer – inte minst 
med kommunerna. Den ekonomiska kunskapen utgör en 
slags kraft. Det poängteras återkommande hur rapporten, 
de beräkningar som den bygger på och de uppskattningar 
av ekonomiska värden som rapporten lyfter fram används 
som en strategisk del i att motivera stöd och mer utvecklad 
samverkan med kommunernas beslutsfattare. Det har också 
visat sig att sådan kommunikation, där den ekonomiska 
nyttan och värdet av verksamheterna särskilt lyfts fram, varit 
framgångsrik. Sådana beräkningar lyfts från företrädare för 
kommunerna fram som en anledning till utvecklade stöd 
till verksamheten lokalt. Den ekonomiska nyttan kan för 

kommunala företrädare därtill förstås i relation till den låga 
kostnad som bidrag eller uppdrag till aktörer i civilsamhället 
medför. Innebörden här är att antalet arbetade timmar blir 
mer genom insatsen som föreningen gör än vad den ekono
miska insatsen hade betytt om den lagts på en kommunal 
verksamhet.

Just fokus på de ekonomiska perspektiven som grund för 
verksamheternas legitimitet påverkar hur verksamheterna 
talas om och förstås. De framstår som samhällsnyttiga med 
fokus på särskilt utsatta gruppers integration och förmodat 
minskade brottslighet. Detta sätter särskilt fingret på de 
ojämlika villkoren för deltagande i idrott. För vissa unga kan 
tillgången till meningsfull fritid och tillgång till deltagande 
i idrott främst motiveras genom ekonomisk samhällsnytta 
och framtida besparingar – där är deltagande i idrott ett 
social politiskt verktyg – medan för andra unga är deltagande 
i idrott ett mål i sig självt och ett sätt att utveckla idrottsliga 
och individuella förmågor och färdigheter. I relation till såda
na förståelser behöver beslutsfattare diskutera om värdet av 
en investering måste förstås i termer av ekonomiska vinster 
eller besparingar, och om hur det är möjligt att uppskatta 
värdet av att ge unga med dålig tillgång till fritidsaktiviteter 
tillgång till en meningsfull fritid och möjligheter att delta i 
idrott – som ett mål i sig självt. Kanske kan ett sådant värde  
istället formuleras i termer av ”lika rätt” mer än som ”nytta”. l



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 250 kommunala  
investeringsprojekt finansierats med Gröna lån, till ett 
totalt värde om nära 50 miljarder kronor. Lånen finan
sieras genom att Kommuninvest emitterar gröna obli
gationer, som till stor del köps av gröna investerare. 
Kommuninvest har hittills emitterat fem gröna obliga

tioner och är Sveriges största emittent av gröna obliga
tioner. Gröna lån kan som i Mörbylångas fall användas 
för att finansiera innovativa VAinvesteringar, men även 
satsningar på förnybar energi, gröna byggnader och 
klimatanpassning (vårt ramverk omfattar åtta projekt
kategorier). Det är ett utmärkt verktyg för att uppmärk
samma och driva på miljöarbetet och underlätta sam
arbete mellan ekonomi och miljöspecialister. 

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

Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Med denna enkla idé deltar 289 kommuner och regioner i ett effektivt och stabilt finanssamarbete. 
Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare och hanterar cirka 55 procent av den kommunala låneskulden.

www.kommuninvest.se/gronalan

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

om våra gamla. Ungdomarna 
flyttar härifrån och de som 

är kvar vill inte jobba i 
äldrevården.

man borde försöka 
locka ungdomarna till 

jobben. få dem att 
attraheras av äldre-

vård på något vis.

ja, men hur då? 
vi har inte råd 

med några 
dyra annons-
kampanjer.

jag gillar 
inte när 
hon får 
den där 
blicken.

Hej! får jag presentera 
bengt, pensionerad truckförare 
med artros, förmaksflimmer och 
begynnande alzheimers. för 103 begynnande alzheimers. för 103 

kr/tim får du chansen att jobba med 
honom och 37 andra på grustorps 

äldreboende.

Krönikan

V år välfärd med trygghet genom hela livet 
spelar en viktig roll för Sveriges utveckling. 
Dels för ekonomisk tillväxt men också för 
sammanhållningen och omfördelningen i 
vårt samhälle. Välfärdssystemen är i huvud

sak skattefinansierade och hållbarheten bygger på att de 
allra flesta arbetar och bidrar. Sverige har också bland EU:s 
högsta sysselsättningsgrader, både för kvinnor och män.

Även om välfärdsystemet tjänat oss väl har det också va
rit under lupp och vid några tillfällen som under den ekono
miska krisen på 1990talet till och med dömts ut. På senare 
tid har vi haft en diskussion om vi har råd med välfärden. 
Frågan om omfattning och kvalitet på välfärdstjänsterna 
debatteras allt intensivare. 

DISKUSSIONEN HAR flera perspektiv, det vanligaste handlar 
om demografi. Sveriges befolkning växer, fram till 2030 
räknar SCB med att vi blir cirka 1 miljon fler. Samtidigt 
blir vi allt äldre, och antalet över 80 år ökar markant. Även 
antalet barn ökar, alltså ska en allt större del av befolkning
en försörjas av färre. Så trots att Sverige har hög sysselsätt
ning är det svårt att få ekvationen att gå ihop. Reformer av 
pensionssystemet uppmuntrar äldre att arbeta längre och 
fler gör också det. 

Men det kommer inte att räcka. Att ta tillvara nyan
ländas erfarenheter och kompetenser hos de nyanlända 
och rusta dem så att de kan kvalificera sig för jobb på den 

svenska arbetsmarknaden är av avgörande betydelse. I en 
ny rapport från Arbetsförmedlingen beräknar vi att en halv 
miljon nya jobb kommer att behövas fram till 2030 och att 
arbetskraftsinvandring diskuteras. 

EN ANNAN aspekt av diskussionen handlar om det man 
skulle kunna kalla välfärdstjänsternas dilemma, vi vill 
ha mer samtidigt som tjänsterna blir dyrare. Förklaringen 
är att allt eftersom vi som land blir rikare efterfrågar vi 
också mer tjänster – mer sjukvård, utbildning och omsorg. 
Teknisk utveckling inom exempelvis medicin gör att fler 
och mer avancerade behandlingar blir tillgängliga som gör 
att efterfrågan ökar ytterligare. 

Men det är svårt att öka produktiviteten i tjänsteproduk
tion vilket gör att välfärdstjänsterna i relation till andra 
varor och tjänster blir successivt dyrare. Så, en annan för
utsättning för en hållbar välfärd i framtiden är att utnyttja 
och tillämpa ny teknik, robotar och artificiell intelligens, så 
att fler tjänster kan göras bättre och billigare. 

YTTERLIGARE EN utmaning för en hållbar välfärd är bristen 
på lärare, sjuksköterskor, förskollärare, läkare och många 
andra yrkesgrupper som ska utföra tjänsterna. Arbetsför
medlingen gör varje år yrkesprognoser och vår senaste 
prognos visar att drygt hälften av den totala bristen på 
arbetskraft finns inom hälsooch sjukvården samt inom 
pedagogiska yrken. 

Svårt läge? Ja, men den svenska modellen är uthållig och 
har förändrats genom tiderna. Någon universallösning 
finns inte utan reformer måste till som tar hänsyn till alla 
perspektiven.  l

Månadens 
krönikör

Tål den svenska modellen  
utmaningarna?

ANNIKA SUNDÉN

Analyschef på Arbetsförmedlingen.

”Allt eftersom vi som land blir rikare 
efterfrågar vi också mer tjänster.”



Annons 1/1

I partnerskap med Xledger, ett ekonomisystem som är en äkta molntjänst 
med redan automatiserade och digitaliserade processer 

levererar vi just nu framtidens ekonomisystem till flera kommuner, 
kommunala bolag och kommunalförbund!

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

Är du nyfiken på framtidens 
ekonomisystem?

arribatec.com

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

Läs mer på arribatec.com!

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

digitalisera i så hög grad som möjligt.



Posttidning B
Kommunal Ekonomi
Norra Skeppsbron 5 A
803 10 Gävle

Annons

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

Hur ser ekonomiavdelningens 

framtid ut i den digitala världen?
Välkommen till ett samtal om mod, innovation och konsten att misslyckas.

Måndagen den 1 juli, kl 13.00-13.45 på Offentliga Affärers scen på Strandvägen 4 i Visby.

Läs mer om vårt event på visma.se/offentlig-ekonomi/

Medverkar på scen gör

Åsa Zetterberg 
Förbundsdirektör för 

IT- & Telekomföretagen

Johan Magnusson 
Docent vid Institutionen  

för Tillämpad IT,  
Göteborgs universitet

Mica Wulff Kamm
Affärsutvecklare

Ekonomilösningar,  
Visma Enterprise

Jens Otterdahl Holm 
Redovisningschef  

i Varbergs kommun

Anna Eriksson
Generaldirektör DIGG, 
Myndigheten för digital 

förvaltning
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