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Handen på hjärtat.  
Kan du lita på dina  
leverantörer?
Digitaliseringen av offentlig sektor pågår för fullt bland 
Sveriges kommuner och regioner. Digitala införanden 
innebär samarbeten med nya leverantörer. Men är de 
pålitliga?

Hälften av Sveriges företag anser att just dessa 
tredjepartsrisker ökat under det senaste året*. Den 
offentliga sektorn är inte förskonad. Men du kan skydda dig 
och höja säkerheten:

• Kartlägg vilken information som finns hos tredje part.
• Fokusera på tydlig kravställning.  
• Inkludera tredjepartsriskerna i det totala riskarbetet.
• Ha en tydlig strategi när leverantör brister i 

säkerhetsarbetet. 

Vi på PwC hjälper dagligen 
kommuner och regioner 
med tredjepartsrisker. 

Kontakta
Cecilia Lejon
cecilia.lejon@pwc.com
072-997 27 91

www.pwc.se

* PwC:s rapport Cyberhoten mot Sverige 2019
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Det är dags att avsluta 2019 och gå in i ett nytt decennium. Jag vill börja med 
att rikta ett stort tack till Ola Eriksson för det framgångsrika arbetet som 
kanslichef för Kommunalekonomernas förening.

Ola började i föreningen år 2000 och vår förening har verkligen vuxit och 
utvecklats under Olas ledning. Han kommer att vara kvar i föreningen i en 

ny roll, men har valt att lämna över stafettpinnen som kanslichef. Detta kommer att ske 
lagom till Ekonomichefsdagarna i januari. 

SOM NY chef för kansliet hälsar vi Niklas Anemo välkommen. Niklas kommer närmast 
från jobbet som ekonomichef i Ulricehamn. Niklas har också varit vice ordförande i 
föreningen. Du kan läsa mer om Niklas i ett reportage i tidningen. Jag ser nu fram emot 

att föreningens verksamhet kommer att fortsätta utvecklas 
under Niklas ledning.

För att lyfta blicken och lära av andra har vi i fören
ingen sedan länge ett samarbete med andra länder. 
Vi träffar regelbundet GFOA (Government Finance 
Officers Association of the United States and Canada). 
Vi möts bland annat i samband med KEF:s förenings
möte och KOMMEK i Malmö vartannat år. Nu under 
hösten 2019 har föreningens ordförande Terry Stone med
verkat som föreläsare på Kvalitetsmässan. Det var ett bra 
tillfälle att ta del av goda lösningar och utbyta erfarenheter. 
Vi blir bättre tillsammans. 

TIDNINGEN KOMMUNAL Ekonomi var givetvis också på plats – läs gärna artikeln här i detta 
nummer. Tidningen innehåller också reportage från fler länder, denna gång Polen.  

I det här numret av tidningen har vi temat investeringar. Investeringarna inom kom
muner och regioner ligger på en rekordhög nivå. I en intervju med Annika Wallenskog, 
SKL, och Emelie Värja, Kommuninvest, kan vi ta del av att investeringarna har ökat sin 
andel från 9 procent av skatter och bidrag till 14 procent samtidigt som självfinansierings

graden har minskat.
Investeringskostnaderna består till stor del av fastigheter. 
Det här innebär att vi behöver arbeta med lokaleffektivitet 

inom våra verksamheter och se över möjligheter till 
samordning, även över kommun och regiongränser.  

Nu överlämnar jag till er att läsa tidningen och 
reflektera kring temat. l

”Vi behöver 
arbeta med 
lokaleffektivitet 
inom våra  
verksamheter.”



Xxxxxx
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Noterat

”Kommuner 
och regioner 
har stora utmaningar, 
men pensionsskulden 
är inte en av dem.”

SKL:s Anders Knape och  
Annika Wallenskog svarar  

försäkringsbolaget Skandia som  
återkommande hävdar att pensions

skulden riskerar att dränera välfärden.
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35 200 lägenheter 
påbörjades under jan–sep 2019,  
minus 10 procent jämfört med  
samma period 2018.               KÄLLA: SCB

n EN GEMENSAM standard för kommunal 
redovisningsrevision ska tas fram av FAR, SKL 
och Skyrev. En projektgrupp ska jobba fram ett 
ramverk för kommunal redovisningsrevision, 
liksom konkreta anvisningar för hur ISA och 
ISRE ska tillämpas.  Gruppen ska även ta fram 
standarder för andra kommunala bestyrk-
andeuppdrag, sådant som kommunala regler 
kräver, men inte ISA. Tidigast september 2020 
hoppas parterna kunna presentera ett förslag.

En standard för  
redovisningsrevision

n I ett kommunalt bolag i 
Göteborg har omfattade fusk 
avslöjats. Det är Göteborgs 
Spårvägar, Affärsområde Ban-
teknik, där delar av personalen 
bland annat satt fusk med löner 
i system. 

TEXT: THOMAS PETTERSSON

MISSFÖRHÅLLANDENA HAR avslöjats i en serie 
artiklar i GöteborgsPosten (GP) och konfir
meras till stora delar i en intern utredning 
utförd av KPMG i samarbete med Göteborgs 
Spårvägar.   

Mest uppseendeväckande har var varit 
fusket med arbetstider. Tio medarbetare 
har exempelvis fått över en halv miljon i 
lönetillägg hittills i år, detta som kompen
sation för hastigt ändrade scheman. Ofta 
har behov för schemaändringar saknats 
och nattpersonal har systematiskt lagts på 
dagscheman. Fem personer utpekas som 
informella ledare som särskilt gynnats av 
felaktiga lönetillägg. En genomgång ska nu 
göras av samtliga medarbetares arbetstider 
och lönetillägg. 

”Att medvetet rapportera fel och planera 
så att lönen blir så stor som möjligt är enligt 
KPMG:s arbetsmaterial ett utbrett beteende 
inom vissa delar av banteknik” står det i 
bolagets interna granskningsrapport. 

Bolagets bilar och arbetsfordon har an
vänts på fritiden, det kan ha varit till sådant 
som flyttningar eller att köra grus. Bilar har 
körts långt utanför kommungränserna och 
till anställdas hemadresser. 

Enligt uppgifter till GP har ledningen 
för Banteknik känt till fusket i flera år, och 
försökt stoppa det på olika sätt. Flera av 
cheferna har då mötts av motstånd, trakas
serier och anklagelser.    

Spårvägen har nu både ny vd och ny chef 
för Affärsområde Banteknik. Den externa 
utredningen fortsätter, nu i samarbete med 
polisen. Vad som är systematiskt fusk och 
vad som kan förklaras av oklara rutiner 
återstår att slå fast.  

Den nye vd:n utesluter inte polisanmälan 
av enskilda medarbetare, beroende på vad 
den fortsatta utredningen visar, allt enligt 
GP. l

LÖNEFUSK. Flera av Göteborgs kommunala bolag har tidigare uppmärksammats för oegentligheter. 
Nu var det Spårvägens tur.

50%
Varannan socialsekre-
terare är positivt inställd 
till automatiserad hand-
läggning av ekonomiskt 
bistånd.
KÄLLA:  
AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR 

64 166
kronor per invånare var kommun-
koncernernas låneskuld 2018.                 
KÄLLA: KOMMUNINVEST

Omfattande fusk  
på Spårvägen

n FÖRRA ÅRET slog 
Skol inspektionen 
fast att en kommun 
inte får hyra in rektorer, 
de måste vara anställda av 
kommunen. Trots det har 
kommuner som Åre och 
Strängnäs hyrt in rektorer 
för stora belopp.

Olagliga  
rektorer  
hyrs in



Tänk långsiktigt.Tänk långsiktigt.
Hyr din skola.Hyr din skola.
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RAPPORTER FRÅN SKL
n ”Handbok om förplanering. Bygg en gemensam 
bild inför budgetprocessen”. Publicerad 24 maj. 
n ”Oberoende av inhyrd personal”.  
Publicerad 24 juni.
n ”Gäller LOU vid hyra av lokal?”.  
Publicerad 27 juni. 
n ”Handbok för en effektiv äldreomsorg”.  
Publicerad 27 juni.
n ”Framgångsfaktorer för skolans utveckling”. 
Publicerad 28 juni.
n ”Klimatförändringarnas lokala effekter”.
Publicerad 1 juli. 

4Ekonomens agenda

På nytt
jobb

SJUKVÅRDENS MATERIALBRIST UTREDS 
n Efter höstens problem med materialbrist inom 
hälso- och sjukvården vill regeringen utreda hur 
liknande situationer ska kunna förebyggas och 
hanteras. Det innebär att den pågående utred-
ningen om sjukvårdens beredskap får ett utökat 
uppdrag. Socialdepartementet. Dir. 2019:83. 
Redovisas: senast den 30 september 2021. 

UTÖKAD MÖJLIGHET ATT 
STÄNGA SKOLOR 
n En utredare se över utökade möjligheter för 
Skolinspektionen att stänga fristående och 
kommunala skolor med stora och återkommande 
brister. Utbildningsdepartementet. Redovisas: 
senast 15 augusti 2020.

UTREDNING AV LANDSTINGENS 
SJUKVÅRDSINVESTERINGAR
n För att staten ska kunna få en tydligare bild av 
hälso- och sjukvårdens utveckling tillsätter reger-
ingen en utredning. Utredningen ska bland annat 
kartlägga landstingens planerade och pågående 
investeringar samt analysera hur dessa förhåller 
sig till utvecklingen av hälso- och sjukvården på 
nationell nivå. Socialdepartementet. Dir.2019:69 
Redovisas: senast 15 januari 2012. 

TILLITSDELEGATIONEN HAR LÄMNAT 
SITT BETÄNKANDE
n Tillitsdelegationen lämnade i oktober sitt 
betänkande om styrning i statsförvaltningen. 
Betänkandet presenterar lärdomar från statliga 
myndigheter och innehåller förslag om hur 
utvecklingen av tillitsbaserad styrning och ledning 
i offentlig sektor bör fortsätta. Kika på presenta-
tionen på regeringen.se eller på YouTube.

BÄTTRE KVALITET I ÄLDREOMSORGEN
n Regeringen har utsett Göran Johnsson till 
nationell samordnare för att främja en håll-
bar kompetensförsörjning inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg. Han ska stödja 
kommunerna genom att bland annat stimulera 
förändringsarbete för en attraktivare arbetsmiljö, 
stärka ledarskapet samt föreslå välfärdstekniska 
lösningar som kan avlasta personalen.

SKL
5 DECEMBER: Skatteverket presenterar slutligt 
beskattningsutfall för övriga.
12 DECEMBER: SKL publicerar prisindex OPI och 
VPI.
19 DECEMBER: SKL publicerar MakroNytt 3/2019 
med ny skatteunderlagsprognos, definitiva upp-
gifter om PO-pålägg för år 2020 med mera.
19 DECEMBER: SKL publicerar cirkulär och Ekono-
miNytt om redovisningsfrågor.
Vecka 51: SKL publicerar cirkulär om fastighetsav-
gift, utfall 2018 och prognos 2019–2021.
2020 FEBRUARI: SKL publicerar internräntan för 
2020.

RIKSBANKEN 
19 DECEMBER: Nytt beslut om reporäntan. 

SCB
5 DECEMBER: Kvartalsutfall för kommuner och 
landsting
6 DECEMBER: Offentligt ägda företag
17 DECEMBER: Kommunalskatterna
20 DECEMBER: Kommunalekonomisk utjämning 
och utjämning av LSS-kostnader.

RAPPORTER FRÅN SKL:  
n ”På gång inom EU”. Publicerad 9 september.
n”Innovationsbarometern”. Publicerad 27 
september. 
n”Kostnader för yrkesvux i kombination med sfi/
sva”. Publicerad 27 september. 
n”Gatuarbete i tätort”. Publicerad 2 oktober.
n”Ekonomirapporten, oktober 2019”. Publicerad 
16 oktober.

KURSER OCH KONFERENSER
Ekonomichefsdagarna 2020  9–10 januari i 
Stockholm.

Svalöv. 
Jane Bergman blir 
Svalövs kommuns nya 
ekonomichef.
Hon är för närvarande 
vd i Skurup Kommunala 
AB, vilket är Skurup 
kommuns helägda 
fastighetsbolag. Hon 
tillträder tjänsten under 
våren 2020.

Arboga. 
Anders Neuman är 
Arboga kommuns eko-
nomichef. Han har lång 
erfarenhet av arbete 
inom kommunal sektor, 
och har bland annat varit 
ekonomichef i Motala 
kommun under 15 år. 
Han kommer närmast 
från PwC där han arbetat 
som rådgivare åt offent-
lig sektor. 

Vansbro 
Erik Mååg blir ny 
ekonomichef i Vansbro 
kommun. Han jobbar 
som ekonom i Gagnefs 
kommun sedan sex år 
och tillträder tjänsten 
den 13 januari 2020. 
Han företrädare Catarina 
Willman är numera kom-
munchef i Vansbro.

Nyckeltal för Sverige 
•  Arbetslöshet (säsongsrensat och utjämnat): 

6,8 % oktober 2019.
•  Inflationstakt: 1,5 % (oktober 2019 jämfört 

med samma period 2018).
•  Konsumentprisindex: KPI 336,04  oktober 

2019 (Index 1980=100).
•  Utlåning till hushåll, tillväxttakt: 4,8 % 

september 2019.
•  BNP, volymförändring: 0,1 % (kvartal 2 2019 

jämfört föregående period).
•  Folkmängd: 10 313 447  (september 2019).

KÄLLA: SCB

Svedala 
Boris Blumenfeld 
blir ny ekonomi- 
och utvecklingschef 
i Svedala kommun. 
För närvarande är 
han ekonomichef 
(och biträdande 
chef för kommun-
ledningsförvalt-
ningen) i Burlövs 
kommun. Tidigare 
har han haft olika 
strategiska tjänster 
inom Trelleborgs 
kommun. Han 
tillträder tjänsten 
10 januari 2020.



Raindance är ett modernt och 
webbaserat affärssystem. 
Vi hjälper er att effektivisera ekonomi-, 
inköps- och utdataprocesserna.

RAINDANCE

WWW.CGI.SE/RAINDANCE-AFFARSYSTEM-ERP

FRAMTIDSSÄKRAT
Raindance utnyttjar den 
senaste tekniken, där vår 
AI-modul ger nya möjligheter 
inom beslutsstöd.

AUTOMATISERAT
Kort startsträcka – Hyr en 
robot per timme för att 
automatisera era 
komplexa integrationer.

NÖJDA KUNDER  
Våra kunder är nöjda – 
Under 2019 har de gett 
oss betyg 9,5 på en 
10-gradig skala. 



Aktuellt

Underkänt för riksrevisorernas  
utjämningsgranskning
n Riksrevisionen hävdar att kostnads-
utjämningssystemet är felkonstruerat 
och att för lite pengar omfördelas. 
Riks revisorerna använder fel metod och 
omfördelningsförslaget är inte rimligt, 
säger kritikerna.

TEXT: THOMAS PETTERSSON 

Riksrevisionen fick stor uppmärksamhet tidigare 
i höst när myndigheten presenterade en rapport 
med budskapet att kostnadsutjämningssystemet 

för kommunsektorn var felkonstruerat och att ytter
ligare flera miljarder borde omfördelas för att skapa 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar. 

Riksrevisorerna kom fram till att kommuner med stor 
yta, få invånare och liten andel tätortsboende under
kompenseras inom samtliga verksamhetsområden som 
ingår i kostnadsutjämningen. Resultat: hela 241 kom
muner är underkompenserade, enligt riksrevisorernas 
beräkningar.

SKL:S CHEFSEKONOM Annika Wallenskog har kommen
terat riksrevisorernas rapport på SKL:s hemsida. 

– Riksrevisionen tittar bara på hur höga kostnaderna 
är, och det är fel grundanalys. Man kan ha höga kost
nader för en verksamhet på grund av ineffektivitet, eller 
för att man valt att satsa extra på den verksamheten. 
Man måste utgå från bakomliggande faktorer och 
behov, förklarar hon.  

Även Anders Norrlid, senior utredare på Rådet för 
kommunala analyser (RKA) och huvudsekreterare i 
Kostnadsutjämningsutredningen anser också att riks
revisorernas metodval är bristfälligt. 

– Rikrevisionens metod visar att det KAN finnas en 
underkompensation i utjämningssystemet. Men där
ifrån till att slå fast att systemet ÄR underkompenserat 
är ett långt steg. Jag tycker SKL:s kritik är berättigad, 
säger han. 

UNDER 2017 utjämnades kostnadsskillnader till ett 
nettobelopp på 7,2 miljarder kronor. Om systemet hade 
fungerat borde summan ha legat på 10,9 miljarder, anser 
rikrevisorerna. 

– Man kan inte räkna med nettobelopp på omslut
ningen av hela kostnadsutjämningssystemet på det 
viset. Man måste se hur kostnadsutjämningen slår för 
de enskilda kommunerna, säger Annika Wallenskog.  

Kostnadsutjämningen är ett nollsummespel och 
riksrevisorerna föreslår inte att staten ska tillföra några 
nya pengar. Effekten av riksrevisorernas förslag skulle 
bli synnerligen kännbar för vissa kommuner, fram
förallt för de storstäder som redan är starkt kritiska till 
omfördelningen. 

– I vårt utjämningsförslag har vi ökat omfördelningen 
med en miljard, det har ju inte förbigåtts med tystnad. 
Med riksrevi sorernas förslag, som vill öka omfördel
ningen med tre miljarder, skulle det bli liv i luckan, 
konstaterar Anders Norrlid.  
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Anders Norrlid.

”Riksrevisionen tittar 
bara på hur höga kost-
naderna är, och det är 
fel grund analys.”

Annika Wallenskog

Riksrevisorerna anser också att de stora skillnaderna 
i kommunalskatt som föreligger till stora delar beror på 
att kostnadsutjämning inte fungerar.   

– Jag tycker inte den metod Riksrevisionen valt att 
göra utredningen på kan svara på frågan om varia
tioner i kommunalskatt. Då hade man fått göra en mera 
grundlig analys, säger Annika Wallenskog.

Riksrevisorerna ser också behov av en bättre för
valtning och uppdatering av systemet. Med det nya 
kostnadsutjämningssystemet blir det behovet mindre, 
konstaterar Anders Norrlid:  

– Vi har en högre grad av indexering av merkostnads
beräkningarna i det nya utjämningssystemet. Man kan 
inte heller ha för täta uppdateringar av vissa faktorer, då 
blir systemet alldeles för oförutsägbart och ryckigt.  l

n I FÖRRA numret användes termen ”nät läkare” fel-
aktigt i samband med artikeln om Nasim Farrokhnia. 
Hon är ordförande för eHälsoläkar föreningen, en före ning 
som samlar medlemmar från hela läkarkåren oavsett om 
de jobbar offentligt, privat eller i digitala vårdbolag.

eHälsoläkare – inte nätläkare!
RÄTTELSE:

Nasim Farrokhnia.

MERA LIKA. Hur ska kostnads-
utjämningen konstrueras för 
att ge kommuner likvärdiga 
förutsättningar? Riksrevision-
ens förslag får tummen ner.  BI

LD
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O
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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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Debatt

Flera möjliga vägar för 
exploateringsredovisning
n Under en tid har det pågått en debatt om hur investerings bidrag 
ska redovisas. RKR har fastslagit sin syn på saken, men 13 ekonomi-
chefer i Västsverige motiverar nedan en annan ståndpunkt. 

En debatt har under en tid pågått om Rådet för 
kommunal redovisnings (RKR) rekommen
dation R2 Intäkter. De olika ståndpunkterna 
gäller främst hur redovisning av investerings
bidrag ska ske. Rekommendationen kräver 

intäkts föring under byggnadstiden med undantag av 
offentliga bidrag, som får bokföras i takt med investe
ringens förbrukning. Vi vill däremot se att samtliga 
investerings bidrag intäktsförs i takt med anlägg
ningens nyttjande och dessutom hanteras likadant 
oavsett bidragsgivare.

DEBATTEN HAR lett till att rekommendationen gått ut på 
remiss i efterhand. Nu har RKR fastställt den ursprung
liga rekommendationen med endast smärre ändringar, 
trots att remissinstanserna är praktiskt taget eniga om 
att förändringarna avseende investeringsbidrag inte bör 
genomföras. Det är, menar vi, anmärkningsvärt att RKR 
väljer att gå ut med remiss med ytterligt kort svarstid. Vi
dare är det anmärkningsvärt att RKR därefter i praktiken 
inte tar någon hänsyn till de remissvar som inkommit, 
när en överväldigande majoritet delar den uppfattning 
som vi ger uttryck för i den här artikeln. 

EN VIKTIG del i RKR:s uppdrag är att ha kunskap om hur 
nya rekommendationer slår för kommunerna när det 
gäller att få en rättvisande redovisning och bild över 
kommunernas ekonomi. De som företräder RKR:s upp
fattning har också på olika sätt gett uttryck för att redo
visningen inte ska lösa ekonomistyrningens problem. 
Vi vill därför vara tydliga med poängen i det vi framför: 
det är fullt möjligt att ha olika uppfattningar om hur 
lagen kan tolkas. 

Grunden till engagemanget i frågan är kommunal
ekonomers oro över att hantera ett regelverk, som inte 
garanterar god ekonomisk hushållning. Kommunal
lagen, liksom den nya lagen om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR), poängterar uttryckligen att god 
ekonomisk hushållning gäller. Grunderna för den nya 

normeringen avseende investeringsbidrag bygger på 
tolkningar av lagtexten, som endast indirekt leder fram 
till normeringen. 

RKR:s normering är en möjlig tolkning, men långt 
ifrån självklar. Regelverket är en del av en helhet, där det 
främsta syftet måste vara att uppnå ett finmaskigt nät, 
som garanterar en god ekonomistyrning. Den normering 
RKR har valt underminerar det syftet. RKR:s försvar har 
varit att normgivningen avseende balanskravet inte är 
rådets bord. God ekonomisk hushållning poängteras 
dock i den lag som RKR är normgivande organ för. En 
uppstyrning av balanskravet är ett sätt att garantera god 
ekonomisk hushållning, men inte det enda.

Vi anser att det finns flera möjliga alternativ till norm
givning vad gäller investeringsbidrag, som är förenliga 
med den nya lagen.  Vår bedömning är att rådet har valt 
ett alternativ som inte garanterar efterkommande gene
rationers rätt till bibehållen förmögenhet i kommunerna.

REMISSVAREN PEKAR på andra vägar att gå. Om RKR anser 
att ingen av vägarna håller måttet, kunde det gamla 
regel verket lämnats intakt tills en mer optimal lösning 
tagits fram. 

Bidrag till investeringar har hittills haft två funktioner:
• bidrag till utbetalningar under investeringstiden.
• bidrag till framtida avskrivningskostnader.
Genom att ta bort möjligheten till framtida kostnads

täckning skjuts kostnaderna upp medan intäkterna kan 
förbrukas omedelbart. Det är en illa genomtänkt norme
ring, som knappast kan hämta stöd i den nya lagens 
andemening. Det betyder dessutom i praktiken att kom
munfullmäktige blir tvungen att beskatta medborgarna 
för något som kommunen redan erhållit ersättning för, 
då ersättningen inte kan matchas mot kostnaderna.

RKR behåller möjligheten till kostnadstäckning under 
en anläggnings nyttjandeperiod avseende offentliga 
bidrag.  Uppdelningen beroende på bidragsgivare är obe
griplig och inadekvat för de flesta av oss, trots RKR:s för
sök till motivering: ”Bidragen ses som ett politiskt uttalat 
mål”. Gatukostnadsersättning räknas inte hit, trots att 
grunden för uttag av gatukostnadsersättning inte bara är 
ett uttalat politiskt mål utan ett lagstadgat sådant.  

ETT VÄGANDE skäl vid normering är att i möjligaste 
mån följa företagens regelverk. Av balansräkningens 
delar är anläggningar den del som mest skiljer sig från 
bolags redovisning och där den kommunala särarten är 
tydligast. Att bryta ut en liten bit av detta regelverk och 
låta det dessutom endast delvis följa företagens redovis

”Det finns flera möjliga alternativ till normgivning 
vad gäller investeringsbidrag, som är förenliga 
med den nya lagen.”



ning är tunnelseende. Delar måste alltid bedömas i sitt 
sammanhang för att få relevans. 

Ett regelverk utan förankring leder lätt till försök att 
hitta genvägar och kryphål. De allra flesta kommunal
ekonomer hävdar sin yrkesstolthet genom att under 
olika politiska majoriteter peka på ekonomiskt hållbara 
vägar. Regelverket ska vara ett stöd till stabilitet och 
förhindra vindflöjelpolitik. Tyvärr kan vi inte tycka att 
RKR:s nya inkomstrekommendationen ger det stödet.

Sammanfattningsvis anser vi att alla investerings
bidrag ska hanteras lika oavsett givare. Syftet med 
bidragen är att täcka del av utbetalningen och framtida 
avskrivningskostnader.  l

Ekonomichefer i Göteborgsregionen:
MAGNUS ANDERSSON, koncernredovisningschef Göteborgs Stad
BO EKSTROM, ekonomichef Härryda kommun
CAMILLA SIMONSSON, ekonomichef Lerum kommun
ERICA BJÄRSVED, ekonomichef Stenungsunds kommun
EVELINE STOMVALL, ekonomichef Mölndals kommun
GUNILLA JOSEFSSON, ekonomichef Kungsbacka kommun 
CAROLINA FÄRDIG, t f ekonomichef Tjörns kommun
JÖRGEN KARLSSON, ekonomichef Lilla Edets kommun 
KATARINA HEGLIND, ekonomichef Partille kommun
KEN GUNNESSON, ekonomichef Ale kommun
OSKAR NILSSON, ekonomichef Öckerö kommun
PIA JAKOBSSON, ekonomichef Kungälvs kommun
SIMON LINDAU, t f ekonomichef Alingsås kommun

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.

Debatt

BYGGA NYTT. Hur ska investeringsbidrag redovisas? Det råder delade meningar om hur lagarna ska tolkas. 
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Oberoende rådgivning kring 
 upphandling och implementation  
av HR- och Ekonomisystem  
till Sveriges kommuner.

LÄS MER OM OSS PÅ  
www.herbertnathan.se

HerbertNathan & Co
ERP Strategies

Bertil Ågren 0763-36 30 02 
ba@herbertnathan.com www.herbertnathan.se

KONTAKTA OSS:
Jens Gath 0760-33 47 02 
jg@herbertnathan.com

Ida tog första steget mot certifikatet 
n Ida Sassarsson är först 
ut att klara basnivån på 
vägen mot en hägrande 
certifiering som kommu-
nalekonom. 

– Jag har alltid gillat 
mätbara mål, säger hon.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT 

DAGS FÖR lunch, men först en blom 
 bukett. Under en heldagskurs i etik 
i Stockholm passar Kommunal
ekonomernas förening (KEF) på att 
hylla den kommunalekonom som 
så här långt är ensam om att ha 
klarat den första av certifieringens 
fyra nivåer.

– Det känns jätteroligt, jag är 
stolt, säger Ida Sassarsson, som se
dan 2016 arbetar på ekonomiavdel
ningen i Staffanstorps kommun.

Under året har hon parallellt med 
jobbet deltagit i KEF:s certifierings
utbildning. 

– Jag arbetar mot arbetsmark
nadsförvaltningen, men även 
centralt med redovisning och har  

redan haft stor nytta av utbild
ningen. Det är en kvalitetssäkring 
som jag tycker att alla kommunal
ekonomer borde skaffa sig. 

BASNIVÅN OMFATTAR nödvändiga 
kunskaper för alla ekonomer i kom
munala sektorn. Enda obligatoriska 
utbildningen är "Etik för kommu
nalekonomer“. Övriga kunskaps
block kan tenteras av.

– Om det är möjligt vill jag gärna 
fortsätta på de övriga nivåerna. Då 
skulle jag kunna vara certifierad 
kommunalekonom om tre år. En 
nivå per år känns som en lagom 
takt, säger Ida Sassarsson.

Utbildningsledaren Roland 
Svensson på KEF räknar med att 
fler av deltagarna i dagens etikkurs 
snart ska vara redo att tentera sina 
kunskaper på basnivån.

– Styrkan med att vara certifierad 
är att arbetsgivaren vet att du är en 
bra kommunalekonom. Vi ställer 
tuffa krav. Många av kurserna är 
svåra och du kan inte bli certifierad 
om du inte är kunnig på de områden 
kurserna täcker, säger han. l

KEF
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DELMÅL. Ekonomen Ida Sassarsson från Staffanstorps kommun 
har tagit första steget mot att bli certifierad kommunalekonom. 
I bakgrunden KEF:s Roland Svensson och glada kursdeltagare.



Mer tid åt rätt saker

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

att använda våra resurser e�ektivt
Sandra Flodmark, 

Systemansvarig Ekonom på Höganäs Kommun

“

”

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

och ett användarvänligt ekonomisystem kan
utgöra en möjliggörare för digitalisering.

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

läggas på mer värdeskapande arbetsuppgifter.

www.Unit4.se
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Kommunsektorns  
investeringar 2018
• Bruttoinvesteringar 2018 (materiella  
tillgångar): 184 miljarder + 11 procent 

• Kommunkoncernerna: 150 miljarder  
+ 12 procent 

• Regionkoncernerna: 34,3 miljarder  
+ 8 procent 

• Genomsnittlig ökningstakt 2010–2018: 
+ 8 procent 

• Total låneskuld 2018: 656 miljarder  
kronor eller 13,7 procent av BNP.

Tillgångarna 
ökar – men se 
upp för driften! 

n Kommunsektorn rekordinvesterar, till både glädje och bekymmer. 
Det kan vara svårt att få ekonomi, organisation och processer  
att hänga med när investeringsbesluten duggar tätt.

Kommuner och regioner investerar, 
och det på nivåer som är rekord
höga. Allt fler yngre och äldre 
behöver förskolor, skolor och bo
städer samtidigt som fastigheter 

och VA behöver renoveras och underhållas. 
– Investeringarna har ökat från 9 procent 

av skatter och bidrag till 14 procent. Det är 
en rejäl andel av utrymmet i den kommu
nala ekonomin. Självfinansieringsgraden 
har gått ner de senaste åren, så fler kommer 
att behöva låna mer, konstaterar SKL:s 
chefsekonom Annika Wallenskog. 

SAMTIDIGT ÄR det goda tider för investeringar: 
låg ränta, vikande konjunktur och gott om 
krediter. Trots signaler om höjda räntor 
pekar prognoserna mot fortsatt höga inves
teringsnivåer.

– Riksbanken bryr sig främst om infla
tionsmålet numera. Vi får se om de höjer 
reporäntan, trots vikande konjunktur. Min 
bedömning är att räntorna kommer att 
fortsätta vara låga under lång tid. 

Investeringarna ska betalas med av
skrivningar och ränta, men det är ökade 
driftskostnader chefsekonomen framförallt 
varnar för. Elektricitet, vatten, städ, under
håll och reparationer på fastigheterna är 
nödvändiga utgifter. 

– Sedan ska ju lokalerna fyllas med 
verksam het också, påpekar chefsekonomen 
som upplevt tider när underhåll sköts på 
framtiden.

– När krisen kom på 1990talet drog 
många kommuner och landsting ner på 
fastighetsunderhållet. Politiken körde inte 
sällan över tjänstemännen på fastighetssi
dan. Det lider vi fortfarande av, underhållet 
har ofta legat på för låg nivå.  

DET GÄLLER att vara konstruktiv när eko
nomin viker och behoven bokstavligt talat 
knackar på dörren.

– Kan vi klämma in några elever till i 
klasserna i stället för att bygga nya skolor? 
Den diskussionen kan vara nödvändig att 
ta, i synnerhet när det är så svårt att få tag 
på utbildade lärare. 

En annan fråga är samordningen: måste 
två närliggande kommuner bygga var sin 
ny sim eller idrottshall? Kan man planera 
ihop, över kommungränserna för att möta 
behoven? 

För regionerna är samma frågor högaktu
ella. Regionerna investerar för över 100 mil
jarder under kommande år och merparten i 
fastigheter. En statlig utredning ska se över 
regionernas planering och samordning.

– Regionerna har inte byggt nya sjukhus 
på länge. Utvecklingen inom vården går 
snabbt, och byggprocesser är långsamma, 
så frågan är om man bygger för 2030talets 
vård? Det är kanske inte så förvånande att 
staten vill utreda detta, konstaterar Annika 
Wallenskog.

På Kommuninvest (KI) har forskningsan
svariga Emelie Värja fullt upp. Allt sedan 

finanskrisen 2008 och framåt har KI:s 
verksamhet växt rejält. 

– Kommuninvest växte under finans
krisen, vi tog över de lån där bankerna sa 
nej. Vi har fortsatt att öka vår marknads
andel och idag står vi för 55 procent av 
kommunsektorns totala finansiering.  

TILLVÄXTEN INNEBÄR att KI måste öka 
kapital basen för att hålla bruttosoliditeten 
på rätt nivå. Vad som är lämplig nivå avgörs 
på föreningsstämman 2020 och kapital
tillskottet kommer från ägarna, alltså 
kommunerna.   

– Alla medlemmar behöver tillskjuta nytt 
kapital och beslutet på föreningsstämman 
om kapitaltillskott kommer att definieras 
som ett kapitaltillskott i kronor/invånare. 

Hur stort kan Kommuninvest bli på 
marknaden, egentligen? 

– Ju större vi blir, desto bättre stordrifts
fördelar. Då kan vi effektivisera och hålla 
låga marginaler. Vi ser ingen fara med att 
växa, vi har den högsta kreditrankingen 

n Visst är det roligt att se nya skolor tas i bruk av nöjda elever. 
Bekymren kommer när lokalerna ska bemannas och underhållas. 
Samordning, effektivitet och statliga tillskott är några vägar att 
klara ekonomin.  

TEXTER: THOMAS PETTERSSON   ILLUSTRATION: LASSE WIDLUND

Tema:Tema: Investeringar 
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och är en stabil kreditgivare. Utan oss skulle 
genomsnittsräntan för kommunernas lån 
vara betydligt högre, summerar hon.

Någon kraftig avmattning vad gäller ut
låning väntar inte. Demografi och underhåll 
driver på.  

– Idag fördelas upplåningen ungefär 
20/80 mellan kommunerna och de kommu
nala bolagen. Det byggs fortfarande mycket 
bostäder, både nyproduktion och reno
veringar. Samtidigt ser vi att VAinveste
ringarna ökar, det kan gå omlott fram över. 
Och vi har ett fortsatt behov av att bygga 
verksamhetslokaler. 

BÅDE SKL och KI trycker på att kommuner 
och regioner behöver prioritera bland inves
teringarna.

– Vi tittar inte på vad pengarna ska gå till, 
det avgör de helt själva. Om det inte gäller 
gröna lån, då är det vissa krav knutna till 
lånen. 

Media fokuserar gärna på skuldsidan. När 
KI släpper sin årliga rapport om kommu
nernas skulder dominerar rubriker som 
”Skuldberget ökar” eller ”Se din kommuns 
hela skuld”.  

– Man kan tro att vi lever i ett land fyllt av 
”Greklandskommuner”. Vi är ändå väldigt 
tydliga med att tillgångarna ökar i takt med 
skulderna. Soliditeten i sektorn är lika stor 
2018 som den var 2010. Däremot minskar 
självfinansieringsgraden – vissa kommu

ner behöver öka sina resultat för att hålla 
ekonomin i balans.  

Kommunernas tillgångssida borde lyftas 
fram mera, där är både Annika Wallen
skog och Emelie Värja överens.  

– I balansräkningen syns bara bokförda 
värden, och där finns inte sällan stora dolda 
värden i form av exempelvis mark och 
fastigheter. Men det kommer sällan fram i 
debatten, konstaterar de båda.  

DET ÄR inte den växande balansräkningen 
som bekymrar analytikern Emelie Värja: 

– Nej, det är resultaträkningen som är 
skakig med ökande kostnader och mins
kad tillväxt i intäkterna genom vikande 
skatteunderlag. Dessutom är bristen på 
personal till de skolor och äldreboenden 
som byggs en utmaning. 

Vår offentliga sektors låneskuld är inte 
särskilt hög i ett internationellt perspektiv. 
Men fördelningen är skev och staten be
höver avstå resurser: 

– Staten har ansvar 
för personer i arbetsför 
ålder, alltså den andel 
av befolkningen som 
minskar. Kommunerna 
har ansvar för barn och 
äldre, den andel som 
däremot växer. Det är en 
väldigt enkel ekvation, 
egentligen. l Emelie Värja.

Investeringarnas  
fördelning

 

5 %
9 %

30 % 56 %

Bostads- och verksamhetsfastigheter 
Infrastrukturinvesteringar
Energi och bredband 
Övrigt

15 %

33 %

52 %

Fastigheter, främst sjukhusbyggnader 
Infrastruktur och kollektivtrafik  
Ny vårdutrustning 

Regionkoncernerna:

”Kan vi klämma in  
några elever till i  
klasserna i stället för 
att bygga nya skolor?”

Annika Wallenskog

Kommunkoncernerna:
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Tema:Tema: Investeringar

I Skövde har befolkningen vuxit med nära 1,5 procent per 
år på senare tid.

– Vi har fått bygga i högt tempo, konstaterar kommu
nalrådet Katarina Jonsson (M).

Kommunen räknar med fortsatt tillväxt, men något 
långsammare.

– Det gäller att det taktar ihop. Om befolkningstillväxten 
minskar, anpassar vi vår investeringsplanering.

Det som prioriteras politiskt är förskolor, LSS och äldre
boenden samt attraktivitetshöjande projekt. I Billingens 
fritidsområde satsas en kvarts miljard.

– Billingen är vår mest unika tillgång. Både för Skövde
borna på hemmaplan och för tillflyttande är berget 
attraktivt. Projektet innebär också en riktad satsning på 
besöksnäringen. Där har vi potential.

Vad är ditt största bekymmer som politiker när det gäller 
samhällsbyggnad och investeringar?

– Självklart är det ekonomin i sin helhet. Det kostar 
att växa och samtidigt ökar ungas och äldres behov. Däri 
ligger en pedagogisk utmaning. Vi kan inte bara finansiera 
vård, skola och omsorg. Då tappar vi i förlängningen för
mågan att attrahera personal, invånare och besökare.

I opinionen förekommer kritik mot satsningar på ökad 
attraktivitet när behoven är stora i basverksamheten.

– Det mesta investerar vi i vård, skola, omsorg och infra

struktur. Det ifrågasätts inte. Men vi har också rustat upp 
centrumkärnan och investerat i Billingens skidåkning, 
löpning och cykling. Problemet är att få människor att 
förstå skillnaden på drift och investeringar. Det är svårt att 
förklara varför man exempelvis inte kan anställa fler lärare 
istället för att investera i ett torg.

I SKÖVDES kraftfulla expansion har det aldrig varit tal om 
att investeringsmedel skyfflas ut. Kommunen har sett över 
både organisation och processer för att beslut verkligen ska 
baseras på grundlig analys av vad tillväxten kräver.

– Det är viktigt att tillgodose medborgarnas behov men 
samtidigt inte investera i en kvadratmeter mer än vi behö
ver, understryker Katarina Jonsson.

Maria Vaziri har varit kommunens ekonomichef i fyra 
år, den tid då investeringarna tagit fart. Hon har engagerat 
sig i att skapa större helhetssyn.

– Vi samordnar oss för att ta vara på mervärden och und
vika onödiga investeringar.

I ett omstöpt ledningssystem har nya grupper bildats. En 
överordnad roll finns hos en samhällsbyggnadsstrategisk 
grupp. Där träffar hon kommundirektören, stadsarkitek
ten, näringslivschefen och chefer inom stadsplanering, 
infrastruktur och fastighet.

– Det är givande att sitta i samma rum med en massa 
olika kompetenser. Det känns som att vi lyft det hela.

Det finns även en mark och exploateringsgrupp, där 
kommunens bolag är med, liksom en infrastruktur och en 
lokalstyrningsgrupp. Ett nytt projekt handlar om att för
täta fastigheter med flera verksamheter under samma tak.

Investeringar ska vara  både rätt och lagom
n När befolkningen ökar, krävs kostsamma investeringar. 
Vi tittar närmare på två västsvenska snabbväxare. Den 
ena är inne i en stor investeringsfas, den andra är lite 
mer återhållsam. Båda styrs av den borgerliga alliansen 
i minoritet, men annars är förutsättningarna inte så lika: 
Skövde är centralort i Skaraborgs industri- och jord-
bruksbygd, Partille en förstad till Göteborg.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

SNÖSÄKERT? Skövde kommun satsar stort på friluftsområdet Billingen.  

Skövde
•  56 100 invånare (+ 2 595 förra 

mandatperioden). Siktar mot 
60 000.

•  Kommunalskatt 20:86; totalt 
32:34. Höjer 75 öre 2020.

•  Koncernen har investerat 5 mil-
jarder kronor på fem år, varav 
35 procent lånefinansierat.

•  Investeringsrelaterade drifts-
kostnader har sedan 2014 ökat 
30 mnkr årligen – motsvarar en 
fjärdedel av de ökade skattein-
täkterna.

•  Fram till 2030 planerar kom-
munen investeringar för 6,2 
miljarder kronor.

”Problemet är att få människor 
att förstå skillnaden på drift 
och investeringar.”

Katarina Jonsson (M), Skövde

Katarina 
Jonsson.

Maria Vaziri.
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SEDAN 2016 görs årligen en uppdaterad prognos över inves
teringsbehovet tio år framåt.

– Vi försöker prata bredare än bara investeringar. Fokus 
är på att bygga staden, betonar hon.

På ekonomiavdelningen har 2,5 tjänster tillkommit som 
är specialinriktade mot investeringar. En arbetar med 
fastighetsförvärv, exploatering och infrastruktur, en är 
investeringscontroller för lokaler och ytterligare en gör 
större utredningar av lokalbehov.

– Vi utreder långsiktigt, till exempel när det gäller 
förskolor. Det har varit lyckat. Vi har kunnat stryka vissa 
investeringar när vi gått på djupet.

Men tillväxten har kostat. Kommunkoncernens låne
skuld har på tre år mer än fördubblats till 3,8 miljarder 
kronor. För ett par år sedan startades en koncernbank för 
samordnad finansiering. Tack vare det arbetet och sjun
kande ränteläge är de finansiella kostnaderna lägre nu än 
2015 – trots dubblad skuld.

MEN DET räcker inte. Skatten höjs med 75 öre, och kommu
nens årskostnader ska ner med 100 miljoner kronor i ett 
treårsprogram.

– Vi behöver komma upp i ett resultat på 3 procent av 
skatter och bidrag.

Ekonomin i investeringstunga kommuner var ämnet för 
en utbildning som i våras arrangerades av Kommuninvest 
och Handels i Stockholm. Där deltog Katarina Jonsson, 
Maria Vaziri och andra ledande befattningshavare i Skövde 
ihop med fyra andra tillväxtkommuner.

Med det som bas ska ekonomiavdelningen ordna egen 
utbildning för Skövdes kommunstyrelse kring investeringar, 
pensionsskuld, lån, resultatmål, redovisning och annat.

Kommunens snabba expansion är både ett glädjeämne 
och en utmaning.

– Det handlar om samspel. Att jobba övergripande och 
långsiktigt. Så vi får investeringar på rätt plats, i rätt tid, till 
rätt pris och rätt kvalitetsnivå, säger Maria Vaziri.

I PARTILLE är kommunens egna investeringar låga – en följd 
av att alla verksamhetslokaler och kulturfastigheter lagts 
i allmännyttiga Partillebo. Men för att vara en växande 
förortskommun är även koncernen som helhet tämligen 
återhållsam.

– Ja, det försöker vi vara. Vi är den kommun i Västra 
 Götaland som har lägst skatt, säger kommunalrådet 
 Marith Hesse (M).

Partille i öst och Mölndal i söder är de kommuner som är 
riktigt hopväxta med storasyster Göteborg. Bostadsköerna 
är långa. Partille har som mål att befolkningen ska öka 
1–1,5 procent per år.

– Det är lagom takt. Så vi hinner med.
Utbyggnaden av kommunal service har också hängt med 

i uppgången. Här finns inga köer till förskolan som i flera 
andra kommuner. För den utbyggnaden och för andra in
vesteringar i vård, skola och omsorg finns en översiktsplan 
som siktar mot 2035.

– Just nu har vi inget behov av nya skolor. I framtiden, ja, 
men det ligger tio–femton år bort. Förskolor håller vi på att 
renovera och utöka. Särskilt boende behöver vi bygga om 
tio år. Just nu har vården och omsorgen lokaler där de kan 
bygga ut.
KOMMUNEN ÄR känd för årliga handbollsgalan Partille Cup, 
och 2016 invigdes idrottshallen Partille Arena. På tur står 
en simhall för kanske 400–500 miljoner kronor, som ska 
vara på plats 2023/2024.

– En jätteinvestering, säger Marith Hesse.
Men även här går det att se viss återhållsamhet. Något 

Investeringar ska vara  både rätt och lagom
BRÄDAD. Partille måste kunna erbjuda fritidsaktiviteter, annars försvinner ungdomarna in till Göteborg. 

Partille
• 39 100 invånare.

•  Kommunalskatt 19:96; totalt 
31:44.

•  Koncernens låneskuld är 2,9 
miljarder kronor (77 500 kr per 
invånare). 
Allt ligger i Partillebo, kommu-
nens enda direktägda bolag.

•  Själva kommunen har inga lån 
men borgens åtagande på 3,6 
miljarder för Partillebo.

•  I Partillebo finns bostäder och 
kommunens alla lokaler.

•  Årligen investeras runt 500 mil-
joner kronor i Partillebo och 100 
miljoner i själva kommunen.

”I en storstadsregion ställs också krav 
från invånarna på en viss standard.”

Marith Hesse (M), Partille
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Tema:Tema: Investeringar

n Växande kommuner med 
stora investeringar måste ha 
finansiellt starka resultat för att 
inte belasta framtida generatio-
ner. Det handlar om minst 3–5 
procent av skatter och bidrag.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

– VARJE generation ska konsumera sina 
intäkter, varken mer eller mindre. Det tror 
jag går att köpa för kommuninvånarna. Pri
vatekonomiskt skulle vi aldrig skuldsätta 
våra barn, vilket jag ser en risk för i ett antal 
kommuner de kommande åren.

Det säger Hans Petersson, föreläsare på 
KEF och analytiker på Kommunforskning i 
Västsverige (KFi). Där analyserar han kom
muner via sina olika finansiella modeller. 
Kommunal Ekonomi bad honom kommen
tera vårt material om Skövde och Partille.

I Skövde ska årskostnaderna ner med 100 
miljoner kronor. Ekonomichef Maria Vaziri 
säger att kommunen behöver ett resultat på 
3 procent av skatter och bidrag.

– Det är helt rätt, ett minimimål. Det tryg
gar en rimlig egenfinansiering av investe
ringarna, säger Hans Petersson.

ENLIGT SKÖVDES kommunalråd Katarina 
Jonsson är det svårt få människor att förstå 
skillnaden mellan driftskostnader och 
investeringar.

– Det kan jag hålla med om. Även många 
politiker har svårt att förstå den skillnaden. 
De bör få mer utbildning, så de förstår att 
det handlar om när kostnaden belastar 
kommunens ekonomi.

För att stärka resultatet höjer Skövde 
skatten med 75 öre.

– Iakttagelser jag gjort visar att det oftast 
tar tre–fyra år efter en skattehöjning innan 
kommunen är tillbaka på samma relativa 
resultatnivå, jämfört med andra kommu
ner. Höjningen stärker oftast medvetet eller 
omedvetet verksamheten. Det blir en utma
ning för Skövde att behålla skattehöjningen 
till att klara ökade avskrivningar och behålla 
sin finansiella ställning på lång sikt.

I Partille är investeringarna mer måttfulla. 
Kommunen verkar mån om att ha lägst skatt i 
Västra Götaland. Hur ser du på det?

– För mig är det inget självändamål att ha 
lägst skattesats. Det handlar om att leverera 
högsta möjliga välfärd för skatten. Kvalitet 
i förhållande till insatta resurser är det in
tressanta. Vi måste bli ännu bättre, via olika 
analysmodeller, att budgetera och analysera.

PARTILLE SKILJER sig från många andra kom
muner genom att ha stor del av sin investe
ringstunga verksamhet i bolagsform. Då är 
det desto viktigare att se helheten.

– Det ska inte spela någon roll om det är 
bolagen eller kommunen som investerar. 
Det gäller att styra bolagen genom att inklu
dera dem i budgetprocessen. 

Det ger kommunen större möjlighet att 
överblicka hur investeringarna påverkar 
framtida ekonomiskt utrymme.

– God ekonomisk hushållning omfattar 
numera också ett koncernperspektiv. Det 
blir spännande att se hur kommuner och 
regioner tar sig an att formulera mål knutna 
till god ekonomisk hushållning för koncer
nen och enskilda bolag. l

spektakulärt ”äventyrsbad” är det inte tal om.
– Det blir en simhall av typ familjebad. Det ska vara till 

skola, simskola, rehab och folkhälsa.
Påverkas era investeringar av närheten till Göteborg? Åker ni 

snålskjuts?
– Ja, det gör vi väl i viss mån. En del ser oss som en 

stadsdel. Men i en storstadsregion ställs också krav från in
vånarna på en viss standard. Och när det gäller vägar är det 
viktigt att samordna och prioritera tillsammans i regionen.

Vad är ditt största bekymmer som politiker när det gäller 
samhällsbyggnad och investeringar?

– Att göra det i takt med resten av samhällets tillväxt. Vi 
har en dramatisk utbyggnad i Göteborgsregionen. Och att 
möta invånarnas förväntningar. Där kan man diskutera 
vad som ligger i den kommunala kompetensen, till exem
pel en simhall. Och vi har även klimatet. Kanske har vi inte 
rustat oss för de utmaningarna.

I kommunen har en flera hundra år gammal bro rasat 
efter skyfall. Och ledningsnätet ses över.

– Hundraårsregnen verkar komma oftare än vart hund
rade år.

Hon ser inget problem med att investeringarna till över
vägande del ligger i bostadsbolaget.

– Men det får inte vara så att boende hyresgäster betalar 
för lokalerna, poängterar Marith Hesse.

Kostnader för bostäder och lokaler följs därför upp 
separat. 

Själva kommunen hanterar investeringar i vägar och infra
struktur, och det klaras med självfinansiering. All annan 

samhällsbyggnad ligger i Partillebo, och det påverkar arbe
tet för kommunens ekonomichef Katarina Heglind.

– Kommunen beställer verksamhetslokaler av fastig
hetsbolaget och kravställer bland annat lokalisering och 
kapacitet. Det fungerar bra. En fördel är att vi inte behöver 
ha en egen organisation som hanterar lån, säger hon.

Arbetet på kommunkontoret blir annorlunda.
– Vi har ingen stor fastighetsförvaltning, som i de flesta 

kommuner. Vi kan ha färre tjänstemän.
På senare år har Partille satsat på att bygga upp en pro

fessionell beställarorganisation.
– Erfarna projektledare, upphandlare och jurister. Som 

upprättar avtal, följer upp dem och ser att vi får det vi 
beställt.

KOMMUNEN ANSER sig vara för liten för att ha ekonomer 
öronmärkta just för investeringar. Vad som finns är en 
controller som arbetar mot samhällsbyggnadskontoret.

För egen del träffar Katarina Heglind och en redovis
ningsansvarig regelbundet Partillebos ekonomichef. Här 
ser hon en utvecklingsmöjlighet i bättre redovisning av hur 
bolagets skulder fördelas på lokaler respektive bostäder.

Senare års investeringsuppgång har fått ekonomikonto
ret att i ökad utsträckning hålla politikerna informerade.

– Bland annat om hur framtida driftskostnader påverkas 
i form av till exempel avskrivningar. Och att kommunen 
behöver ett positivt resultat för att möjliggöra framtida 
investeringar. Det kan vara svårt för både politiker och 
kommuninvånare att förstå, säger Katarina Heglind. l

”Att kommunen behöver ett positivt resultat för att möjliggöra framtida 
investeringar kan vara svårt för både politiker och invånare att förstå.”

Katarina Heglind, Partille

”Vi skulle aldrig sätta våra barn i skuld!”
”För mig är det inget 
självända mål att ha 
lägst skattesats. Det 
handlar om att leverera 
högsta möjliga välfärd för 
skatten.”

Hans Petersson, KFi

Katarina Heglind.



 KOMMUNAL EKONOMI  #6  2019 19

n Är resultatet för litet? Eller 
investeringarna för stora? Med 
pedagogik vill Kungsbackas eko-
nomichef Gunilla Josefsson få 
politikerna att se hur tillväxten 
påverkar kommunens ekonomi.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Med två mil till Göteborg är hall
ändska Kungsbacka med attrak
tiva boendemiljöer en av Sveriges 

snabbast växande kommuner. Det kräver 
investeringar som får låneskulden att dra 
iväg.

Gunilla Josefsson har rykte om sig att 
kunna förklara sambanden på kort och lång 
sikt. Men hon värjer sig när Kommunal Eko
nomi ber henne beskriva sin modell.

– ”Modell” låter lite pretentiöst. Det är 
mer av enkla och hyfsat pedagogiska bilder 
som gör att politiken förstår.

VIKTIGASTE BILDEN visar kassaflödet, som 
hon bygger upp steg för steg. Till årets 
resultat läggs avskrivningar och eventuella 
reavinster. Det är vad kommunen har att 
arbeta med och det ser inte illa ut. Men så 
lägger hon till staplarna över planperiodens 
investeringar. Vips uppstår en ”pengabrist” 
på runt 800 miljoner kronor – varje år.

– Det är förenklat, men det är också svårt 
att läsa en kassaflödesrapport. Många får 
upp ögonen med detta.

Hon har hos politiker mött reaktioner 
som ”en ahaupplevelse för mig” och ”det 

bästa jag sett för att förstå en kassaflödesre
dovisning”.

KOMMUNENS ÅRLIGA resultat ligger nu kring 
100 miljoner kronor.

– Det räcker ingenstans. Det är bara hand
penningen på det vi bygger.

Hur svarar du själv på frågan om resultatet är 
för litet resultat eller investeringarna för stora?

– När en kommun växer så mycket som 
vi, då måste det till investeringar. Och det är 
svårt att klara med egna medel, men glappet 
nu är jättestort.

Kungsbackas 84 000 invånare ökar med 
runt 1 500 om året, och det krävs ständigt 
fler lokaler för skola, vård och omsorg lik
som utbyggd VA och annan infrastruktur. 
På toppen bygger kommunen nu även ett 
badhus, vilket drar upp staplarna.

– Badhuset är en politisk fråga, vilken 
man kan diskutera. Det jag kan göra är att 
peka på effekterna.

Som att de egna medlen bara räcker till 
runt 40 procent av investeringarna, vilket 
gör att låneskulden ökar från dagens 1,3 
miljarder till 3,4 miljarder kronor 2023. Däri 
ligger all verksamhet utom allmännyttans 
bostäder, som är kommunens enda bolag.

EN BILD visar hur hyreskostnaderna ökar 
från 11 procent av skatteintäkterna 2018, en 
nivå som länge legat stabil, till 14 procents 
andel 2023. Där ingår både interna och 
externa hyror.

– Om vi visar att hyrorna tar en större och 
större del av skatteintäkterna, så brukar de 
flesta förstå att då får man dra in på annat.

En annan bild visar hur investeringarna 
drar iväg i förhållande till skatter och gene
rella statsbidrag. Det gäller för hela landet, 
men i grafen syns tydligt hur Kungsbacka 
hamnar flera procentenheter över snittet i 
de närmaste årens prognoser efter att tidi
gare ha legat något under riket.

Hur reagerar politikerna när de ser det?
– Vi är en kommun med stor tillväxt, men 

de inser att vi inte kan hålla på så här. Å 
andra sidan: ska vi stoppa bostadsinveste
ringar hos oss, när Sverige har bostadsbrist?

Hur reagerar du själv över investeringsande-
len?

– Det är mycket. Men vi växer och vi kan 
inte vara utan lokaler. Vi driver också ett 
stort arbete för att samnyttja fastigheter. 
Det gäller att tänka nytt.

Har dina bilder fått effekter på beslutsfat-
tandet?

– Det är inte så att man säger ”Hoppsan!” 
och så drar man ner. Men man blir mer 
medveten. l

Konsten att skapa medvetna beslut
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DYRT BAD. Ett morgonsim i Kungsbackas 
simhall. Nästa år öppnar ett nytt badhus. 
Kostnad: 426 miljoner kronor, fördubblade 
priser på årskort för vuxna.

”Resultatet räcker 
ingenstans. Det 
är bara hand-
penningen på det 
vi bygger.”
Gunilla Josefsson, Kungsbacka
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D et investeras i regionerna och till största delen 
handlar det om fastigheter. Anna Montgomery 
står bakom SKL:s två senaste (och den kom

mande) rapporter om regionernas fastighetsinveste
ringar. Hon är arkitekt och affärsansvarig för vård
miljöer på Sweco.

– Om vi ser till pågående projekt, oavsett vilket skede 
de befinner sig i, rör det sig om investeringar på runt 
100 miljarder kronor fram till 2022. Då räknar vi på 
investeringar över 200 miljoner kronor.

Den stora skillnaden i den nuvarande 
 projektportföljen jämfört med för cirka 10 år sedan, är 
att det byggs många nya enstaka byggnader som kom
plement till sjukhusen.

– I Sverige har vi varit väldigt bra på att bygga om de 
hus vi redan har. Det beror delvis på att det som byggdes 
på 1970talet var så pass bra, delvis på att vi har haft sär
skilda organisationer som skött underhållet, säger hon 
och fortsätter: 

– I en del andra länder har sjukhusen själva ansvarat 
för fastigheterna. Det har inneburit att man prioriterat 
verksamhet och utrustning före underhållet. 

DET ÄR stor bredd på uppdragen: psykiatri, operation, 
vårdavdelningar, utrymmen för digitala möten med 
mera. Det byggs även för den nya närsjukvården, men i 
begränsad utsträckning.

– Än så länge har inte intentionerna i utredningen 

God och nära vård slagit igenom i planeringen, konsta
terar hon. 

Regionreformen stöp på mållinjen, färre regioner 
hade förmodligen underlättat samordning av sjukhus
investeringarna. Nu vill regeringen utreda regionernas 
planerade och pågående investeringar samt ana lysera 
hur de står sig mot utvecklingen inom  hälso och sjuk
vården.

– I Norge och Danmark har det skett en centralisering 
av sjukvården. Där har man gjort nationella vårdkartor: 
vilken typ av vård ska vi ha och var ska den bedrivas. 
Där är vi inte i Sverige, konstaterar hon.  

Vad är det speciella med att planera och bygga sjukhus? 
– Sjukvården utvecklas i språng vart femte år, medan 

vi tar fem år på oss från planering till färdiga lokaler 
samtidigt som byggnaden ska stå i 50–60 år! Det är 
klart att vi måste bygga för flexibilitet, men det dröjer 
innan vi får svar på om vi bygger rätt. 

Det ligger aktningsvärd planering bakom ett 
sjukhusbygge. Det kan bli avancerade flyttkedjor och 
tidplaner. 

– En ny större nybyggnad kan lösa många knutar, den 
kan användas för omflyttning av andra verksamheter. 
Det blir en rockad med de byggnader man redan har. 
Ofta sker det samtidigt en nedgradering, mottag ningar 
görs om till administration.

ATT DET varit få större nybyggnationer under lång tid 
har inneburit att man tappat en del know how i organi
sationerna. I Region Skåne stoppades delar av bygget av 
Helsingborgs sjukhus i våras på grund av byggtekniska 
problem. En oberoende granskning genomfördes för att 
komma tillrätta med bristerna. 

– Vad jag förstår så saknades det ordent liga lokalBI
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”I Sverige  
har vi varit 
väldigt bra 
på att bygga 
om de hus 
vi redan har.”
Anna Montgomery

Tema:Tema: Investeringar

n Det byggs nya sjukhusbyggnader, hus som ska användas 
i 50-60 år. Samtidigt utvecklas vården språngvis och indi-
vidernas vårdbehov förändras snabbt – en skarp utmaning 
för alla aktörer. TEXTER: THOMAS PETTERSSON

Hållbara 
och flexibla 
sjukhus 

Önskas:
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Tema:Tema: Investeringar

försörjningsplaner, man förstod inte de nödvändiga 
flyttkedjorna och de viktiga sambanden mellan olika 
typer av lokaler. Plus att man bytt personal på många 
nyckelpositioner under projekttiden.

Generellt sett har ändå planering och budgetering 
blivit bättre. Även om det finns förbättringspotential:      

– Min uppfattning är att man ofta räknar för lågt 
ifrån början. Då kommer prutningsrundorna under 
projektets gång, och då är inget heligt förutom beslutad 
budget och tid för inflyttning. Det dras ner på utemiljöer, 
materialval, dagsljus, belysning, inredning, och kal
kylerna för livscykelkostnader blir kvar i byrålådan.

Var ligger den största utmaningen med att bygga nya 
sjukhus idag, förutom ekonomin?

– För fem år sedan skulle jag ha sagt att det är svårig
heten att förutse hur verksamheten utvecklas. Idag 
skulle jag nog säga att det är klimatförändringarna som 
är på väg att bli största utmaningen.

OM HÅLLBARHET och klimatkompensation ska toppa 
agendan får alla aktörer tänka ett varv till. 

– Hur ska vi räkna på att bygga nytt kontra bygga om? 
Vi kanske måste kompromissa med vissa aspekter av 
verksamheten och lägga allt teknik intensivt i samma 
byggnad istället för att göra hela huset generellt. Så 
kanske vi kan använda träbaserade hybridkonstruk
tioner för andra delar av husen.

För professionerna som ska jobba i husen är 
funktionali teten avgörande. Men hållbarhetsfrågorna 
ligger högt på agendan även där.

– Vi måste kunna svara när professionerna frågar: 
”Vad gör vi för miljön, då?” Det finns ett tryck från verk
samheterna i hållbarhetsfrågorna, det kommer inte att 
minska. l

”Framtidens vård 
kräver förnyelse”

n Det finns knappast några fastig  -
heter inom  offentlig sektor som är 
mer komplexa och funktions inriktade 
än sjukhus  byggnader. Det vet Göran 
Lindahl,  föreståndare 
på Centrum för vårdens 
 arkitektur (CVA).   
Chalmers CVA beskriv er  
sig som ”en natio nell 
arena för skapan de, 
översättning, utbyte och 
spridning av kunskap om 
vård arkitektur”.

De sjukhus som byggs idag, möter de sjukvårdens aktuella 
behov? 
– Ja, det gör de i huvudsak. De långa processerna är dock en 
utmaning. Inte sällan hinner de personer som var med och 
bestämde lokalernas utformning sluta, samtidigt som behoven 
också kan ha ändrats över tid. 

Man läser inte sällan om nya sjukhusbyggnader där det fatta  s 
lokaler eller att vårdlogistiken fallerar. Vad beror det på? 
– Det kan finnas flera skäl. Verksamhetens lokalbehov är inte 
alltid väl definierade när det ska planeras för nybyggen eller 
ombyggnader. Det kan också bero på ändrade behov, orga-
nisations- och bemanningsutmaningar. En viktig del som kan 
utvecklas är att vårdverksamheten borde ha med lokalfrågan 
redan i sitt eget verksamhetsutvecklingsarbete. Sena ändringar 
blir ofta kostsamma.

Varför blir det fördyringar i åtskilliga sjukhusbyggen? 
– Det kan bero på flera saker: ett exempel är att man jobbar 
alldeles för ”fort”, det vill säga att man inte hinner göra utred-
ningar och pröva olika alternativ, och då missar man saker i 
processen. Det kan leda till att man lämnar för mycket osäkra 
frågor kvar till projekterings fasen. Det innebär en risk, och då 
skjuter man också en ekonomisk risk framför sig.

Staten och SKL är överens om att utveckla den nära vården. 
Där läggs fokus på primärvård och personen sätts i centrum. 
Märks det i fastighetsplaneringen?
– Ja, detta avser den så kallade omställningen. Vården är dock en 
komplex struktur med många intressen. En satsning på nära och 
personcentrerad vård innebär andra organisationer, andra lokal-
behov. Då behövs exempelvis vårdcentraler med kvälls öppet 
som kan avlasta akutmottagningarna. Och varför finns det inte 
äldrevårdscentraler, lika väl som det finns barnavårdscentraler? 
Utmaningen ser också olika ut i stad och på land. Risken är att 
det blir för mycket buzzwords, för lite riktig förnyelse. 

Hur kommer digitaliseringen att påverka lokalplaneringen? 
– Det är ett intressant område, som vi jobbar med. Var ska vi 
möta vården: Ska vi göra små rum på jobbet eller på platser i 
köpcentra dit man kan gå och prata om sin hälsa ostört? Det 
ger också möjligheter till utveckling av mobila vårdenheter, nya 
organisationer med mera. Vården flyter ut i samhället, behovet 
av vårdlokaler differentieras alltmer. l

VÅRDKOMPLEX. Ett sjukhus 
är en samling byggnader som 
ständigt utsätts för samhälls-

förändringar av olika slag.

Göran Lindahl.
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Den största tunnelbaneutbyggnaden på över 
40 år, en omfattande satsning på nya pendel
tåg, stationer och underhåll. De närmaste 
åren väntar en rad gigantiska investeringar i 
kollektivtrafiken i Stockholmsområdet. För 

nyblivna ekonomidirektören Katarina Holmgren är det 
ett nytt verksamhetsområde att lägga till de många hon 
arbetat med tidigare. Fram till början av hösten arbetade 
hon som ekonomi och planeringsdirektör i Region Väster
botten.

Vad var det som lockade dig att ta jobbet?
– I den här sektorn finns ingen mer komplex och lika 

intressant verksamhet. Det som händer i Stockholm är en 
riksangelägenhet och viktigt för hela sektorn.

I Västerbotten var så gott som alla regionens anställda 
sysselsatta inom hälso och sjukvården. 

– Omslutningen är cirka tio miljarder. Här är den drygt 
hundra miljarder. Det är faktiskt ganska modigt att ta ett 
sådant här jobb, säger Katarina Holmgren.

HON HAR arbetat ett 30tal år i ledande befattningar i 
både offentlig och privat sektor. Före chefsjobbet i Region 
Västerbotten satt hon drygt fem år i koncernledningen för 
gruv och mineralkoncernen LKAB, bland annat som eko
nomi och finansdirektör. Hon har också varit ekonomi
chef i koncernen Polarbröd och länsskatterevisor vid 
Skattemyndigheten.

– När det gäller ledning och styrning är rollen i grunden 
densamma. Det är ingen större skillnad om man bakar 
bröd eller bryter järnmalm. 

Den långa erfarenheten från flera olika branscher och 
arbetsgivare ser Katarina Holmgren som sin viktigaste 
tillgång när hon nu ska leda styrnings och lednings
processerna i Region Stockholm. Som ekonomidirektör 
är hon chef över ett 50tal medarbetare inom funktions

området styrning och 
ekonomi.

– Jag har förmågan 
att gå från det stora 
strategiska perspek
tivet ner till detaljer 
och tvärtom. Det är 
mycket viktigt när 
man kommer in i en 
ny verksamhet och att 
ha den erfarenheten 
ger mig en stor trygghet, 
säger hon.

Med den stora investerings
portfölj som Region Stockholm har kan det behövas. 
I det förslag till investeringsbudget för 2020 som klubbas 
i slutet av november uppgår investeringsbudgeten till 14,9 
miljarder kronor, varav 4,6 miljarder gäller vården och 10,3 
miljarder kollektivtrafiken.

– Även i den här budgeten är det stora belopp kopplade 
till de investeringar vi under några år gjort i akutsjuk
husen, men vi ser i investeringsplanen för de kommande 
tio åren att portföljen utvidgas mer mot kollektivtrafik – 
bland annat satsningen på utbyggd tunnelbana. 

REGIONEN BERÄKNAS fortsätta växa med 35 000 nya in
vånare per år. Samtidigt går konjunkturen in i en avmatt
ningsperiod. Katarina Holmgren framhåller också att 
Region Stockholm under de närmaste åren sannolikt får 
en kraftigt ökad kostnad i det kommunala utjämnings
systemet. Förslaget, om det genomförs, medför enligt 
Region Stockholm att regionens avgift ökar från drygt en 
miljard kronor 2018 till 4,2 miljarder 2023.  

– Stockholm är den stora förloraren. Tillväxten i skatte
underlaget dämpas och går ner till en mycket lägre nivå 
– från drygt 5 procent till mellan 2,5 och 3 procent – sam
tidigt som invånarnas behov av service hela tiden ökar.

Under hösten drabbades fem regioner av omfattande 
materialbrist på sina sjukhus sedan de bytt leverantör av 
sjukvårdsmaterial till Apotekstjänst. I samband med det har 
också regionernas kompetens att upphandla hamnat i fokus.

Region Stockholm hör inte till de regioner som tecknat 

n Från tio miljarder i omslutning till hundra. När Katarina 
Holmgren flyttade söderut fick hon både större budget och 
bredare verksamhet att finansiera.
– Det är faktiskt ganska modigt att ta ett sådant här jobb, 

säger Region Stockholms nya ekonomidirektör.
TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT    BILD: STEFAN BOHLIN

”Jag har förmågan att gå från det 
stora strategiska perspektivet ner 
till detaljer och tvärtom.”

Modig direktör   
i händelsernas centrum

ekonomidirektör

Region Stockholm

Möte med

Katarina
Holmgren
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avtal med bolaget och Katarina Holmgren vill inte kommen
tera skandalen annat än i generella ordalag.

Borde ekonomer vara mer inkopplade i upphandlingsprocessen?
– Ute i verksamheterna jobbar ekonomi och inköp redan 

nära tillsammans. Särskilt i de stora avtalen finns det na
turligtvis med en ekonom som kan titta på konsekvenserna. 
Jag som arbetar på en mer övergripande nivå är i högsta grad 
involverad i förutsättningarna för upphandlingar och har 
det yttersta ansvaret för en god ekonomisk uppföljning, men 
är inte involverad i det löpande ekonomiska arbetet.

Katarina Holmgren rapporterar direkt till regiondirek
tören; en ordning hon känner sig komfortabel med och som 
liknar den hon haft i privata sektorn.

– Rollen som CFO (Chief Financial Officer) eller ekonomi

direktör i en region är ganska lik. Varje organisation har sin 
egen kultur och logik, men att vara professionell inom sitt 
skrå är detsamma var man än är. 

Relationen till styrelsen skiljer sig mer. I ett företag 
kommer ledamöterna från professionen, i en politiskt styrd 
organisation är de förtroendevalda. 

– När jag träffar politikerna kan det i vissa avseenden 
ställa större krav på min professionalism.

Vilka förväntningar har politikerna på dig?
– Jag tror att förväntningarna på mig är att jag fortsätter 

upprätthålla ordning och reda i finanserna. Det vaknar 
jag med och det går jag och lägger mig med, säger Katarina 
Holmgren. l

Katarina Holmgren 
Ålder: 56 år.

Bor: Stockholm och på helgerna i Luleå eller Jäckvik.

Familj: Man, två vuxna barn och stor släkt.

Det gillar jag med Stockholm: Världens vackraste 
huvud stad. Att bo mitt i stan och både ha nära till 
nature  n och stadens puls är häftigt!

Det saknar jag med Västerbotten: Alla vänliga 
människor.



Stratsys produkter och tjänster förenklar arbetslivet för organisationer och företag.
Hör av dig till oss så berättar vi mer!

stratsys.se | info@stratsys.se

Är HR en strategisk
fråga för dig?

KOMPETENS-
FÖRSÖRJNING

AGENDA 2030

SYSTEMATISKT
ARBETSMILJÖARBETE

”Nu kan vi på ett enkelt sätt ha överblick
över alla olika verksamheters arbets-
miljö- och likabehandlingsplaner. Den ökade 
transparensen gör att man kan ta del av 
varandras arbete och sprida kunskap.”

JENNY BERGENDORFF
Specialist arbetsmiljö,  Vallentuna kommun
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Tema:Tema: Investeringar

Full koll på  
investeringarna
n Politiker med insikt om 
investerings beslutens effekter, 
förbättrad investeringsprocess 
samt realistiska investerings-
planer – det saknas inte arbets-
uppgifter för controller Linda 
Claesson i Botkyrka kommun. 

TEXT: THOMAS PETTERSSON    BILD: STEFAN BOHLIN

När Linda Claesson cyklar till jobbet 
i Botkyrkas kommunhus tar hon 
gärna en sväng förbi någon förskola 

eller något vård och omsorgsboende. Orsak: 
hon är kommunens investeringscontroller 
och följer gärna upp investeringsprojekten 
på plats.

Hon är ovanligt väl lämpad att gå husesyn. 
– Jag är civilingenjör i grunden, läste lant

mäteriutbildningen på KTH med inriktning 
på bygg och fastighetsekonomi. Det går i fa
miljen, pappa är byggingenjör, berättar hon. 

SJÄLV LÄSTE hon ekonomi på gymnasiet, och 
märkte redan på KTH att mixen ekonomi, 
teknik och juridik lockade med sin kom
plexitet. 

– Samhällsintresset har kommit med 
åren. Jag är både förälder och medborgare, 
det är ju mycket kommunalt man utnyttjar 
utan att tänka på det.  

Efter examen jobbade hon som in
vesterings och underhållsplanerare på 
Luftfarts verket, och sedan som fastighets
controller på Locum, Region Stockholms 

fastighets bolag. Nära 17 år i hårt specia
liserade organi sationer gav kunskap och 
erfarenheter som kom till god nytta i första 
kommunjobbet. 

 
 I BOTKYRKA kommun fick hon börja från 
början, planer och processer var inte i nivå 
med investeringsbehoven. Tjänsten var 
ny och med en lista på kontaktpersoner 
(listan växte snabbt med nya namn) fick hon 
knacka dörr och presentera sitt uppdrag.  

– Det var viktigt att dokumentera inves
teringsprocessen. Man jobbade, men det 
saknades ordentlig dokumentation. När 
processen väl är kartlagd går det att utveckla 
och förbättra handläggningen, förklarar hon.

I jobbet ingår att kvalitetssäkra besluts
underlagen från förvaltningarna. Det kan 

”I den här rollen måste man vara ganska 
drivande om det ska hända något.”

Fem tips för en bättre 
investeringsprocess
4 Förankrad process i organisationen.

4 Långsiktighet i investeringsplanen.

4 Tydliga beslutspunkter.

4  Tydlig gränsdragning till andra  
processer - tänk helhet!

4 Tydliga roller och tydligt ansvar.

PÅ PLATS. Att besöka byggena är en del av jobbet för investeringscontroller Linda Claesson.
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MÅNGA 
SAMTAL. 
Linda Claesson 
har många 
kontakter med 
lokal strateger 
och ekonomer 
ute på för-
valtningarna. 
Dokumentation 
och goda be-
slutsunderlag 
är viktiga, om 
investerings-
processen ska 
vässas. 

vara nödvändigt att säga nej till underlag 
som inte uppfyller kraven.

 – Det är viktigt att förklara syftet med be
slutsunderlagen och varför tjänstemännen 
ska anstränga sig, att orka vara lite besvär
liga. I den här rollen måste man vara ganska 
drivande om det ska hända något.

I Botkyrka låg investeringarna enbart i 
mål och budgetprocessen. Det saknades ett 
långsiktigt perspektiv. 

– Man fokuserade sällan på rimligheten i 
investeringsplanen utan det viktigaste var 
att få ett beslut i budget. Så var man klar 
med det och fokuserade på att komma igång 
med det praktiska.  

RESULTAT BLEV en slags omvänd prioritering: 
objekt utförs inte och ställs på vänt eftersom 
resurserna inte räcker eller på grund av 
andra omständigheter. 

– Vi har börjat jobba fram en priorite
ringsmodell. Det blir inte en modell där rätt 
prioriteringar rasslar ut automatiskt, man 
måste ändå diskutera med varandra. Det 
är ändå bättre att ha en modell där man gör 
medvetna avsteg, än att allting bara sker 
ad hoc. 

 Nu jobbar Botkyrka med 10årsplaner och 
man har ”smetat ut” investerings puckeln. 
Till viss del, i alla fall.

– En stor förändring är att vi jobbar konti
nuerligt med investeringsplanering under 
året. Inte bara när det är dags för mål och 
budget. 

I investeringsplaneringen gäller det att 
skilja ut vad som är en investering och vad 
som inte är det. 

– Det kan gå långt i ett projekt innan man 
inser att nödvändiga kostnader inte ska 

belasta investeringsbudgeten, utan rymmas 
inom driften. Och det finns det kanske inte 
pengar till. 

Det övergripande målet med att få ord
ning på underlag, planering och processer 
är att politikerna ska ha koll på vad de 
beslutar om.  

– Politikerna ska ha full koll på kostnads
läget vad gäller investeringar: saneringar, 
rivningar, bokförda värden som kan behöva 
ska skrivas ner – allt sådant som tillkommer 
runt en fastighetsinvestering. 

LINDA ARBETAR även för närvarande med 
lokalförsörjningsprocessen. Det är en viktig 
del av jobbet, konstaterar hon:  

– Har vi inte en lokalförsörjningsprocess 
som fungerar spelar det ingen roll om in
vesteringsprocessen är klockren, eftersom 
så stor del av investeringsplanen utgörs av 
fastighetsinvesteringar. 

Till sin hjälp har hon en referensgrupp 
bestående av lokalstrateger och ekonomer 
från alla berörda förvaltningar. 

– Vi behöver samordna investeringarna. 

Ska vi bygga en förskola behöver kanske en 
cykelväg dras om, man måste kommunicera 
med varandra tidigt i processerna. 

Behöver Botkyrka en permanent investe-
ringscontrollertjänst?    

– Investeringsvolymerna är så pass höga 
att jag har svårt att se något annat. Om 
volymerna sjunker och alla processer är 
inarbetade och fungerar förändras förstås 
behoven, men behovet kommer nog alltid 
att finnas i någon form.  

Vem backar upp dig i din yrkesroll? 
– Det är främst kollegorna i ekonom

gruppen som står för det. Sedan har vi en 
investeringsberedning med politiker, där 
kan jag lyfta ärenden om det behövs.

Är det ett ensamt jobb – du sitter ju inne med 
mycket specialkunskaper? 

– Jag ingår i ett nätverk med motsvarande 
roller i Södertälje och Huddinge. Vi bollar 
uppslag och använder varandras material.

Har du ett fungerande IT-stöd? 
– Njaa, det finns inga färdiga systemlös

ningar. Det finns vissa systemstöd, men det 
vill jag exempelvis ha kopplat till en karta. 
Just nu sitter jag med vår investeringsplan i 
Excel och försöker integrera den i ekonomi
systemet … 

Vad är det svåraste i ditt jobb? 
– Att förstå helheten, hur allt hänger 

ihop i en kommun. Lokalförsörjning, 
investeringar, exploatering, planprocessen, 
översiktsplaner med mera. Det är många 
processer! Det är nog faktiskt ingen som har 
riktigt bra koll på det.  

Och det roligaste? 
– Det är kul att vara med och utveckla 

planering och processer i kommunen. Jag 
känner att jag gör nytta, helt enkelt! l

Investeringsfakta
• Investeringsutfall 2018: 563 mnkr

• Investeringsbudget 2019: 1 098 mnkr

• Större investeringsprojekt: Upprustning 
och nybyggnation av Björkhaga skola 
och sporthall, upprustning av Falkbergs-
skolan och nytt vård- och omsorgsboende 
i Vårsta

Tema:Tema: Investeringar
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Utblick

Ekonomi 
och politik 
delar Polen 
n Utan rätt att ta upp egen inkomstskatt är polska 
kommuner i händerna på regeringen i Warszawa.

– Det finns en tydlig brist på tillit gentemot den 
lokala nivån, säger Andrzej Kulig, vice borgmästare 
i Polens näst största stad Kraków. 

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT  BILD: MAGNUS HARTMANN 
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Utblick

”Varje dag tar affärssamtalen 
ungefär två timmar av min 
arbetstid” 
Rektor Beata Śliwa

Polen är ett delat land. Efter parla mentsvalet i 
mitten av oktober sitter höger nationalistiska 
partiet Lag och Rättvisa (PIS) fortsatt säkert 
i sadeln. Regeringen har sitt främsta stöd på 
landsbygden och framför allt i östra Polen. 

Oppositionen har sina starkas te fästen i de större 
städerna.

Överallt i landet finns också en inbyggd spänning 
mellan den lokala och centrala nivån.

– Vi är fortfarande väldigt centralistiska i vårt sätt att 
tänka i Polen, det finns en tydlig brist på tillit gentemot 
kommunerna. Vi skulle behöva ändra hela filosofin 
bakom vår nationella politik, säger Andrzej Kulig, vice 
borgmästare Kraków.

SYNSÄTTET INNEBÄR att det är staten som tar upp de flesta 
skatterna och sedan fördelar pengar till den lokala 
nivån som är indelad i 2 489 kommuner, 314 landsdi
strikt och 65 stadskommuner (bland annat Kraków). 
Den regionala nivån województwo (länen) är statens 
förlängda arm.

Förhållandet blev tydligt under den omfattande lä
rarstrejk som pågick över hela Polen i våras. Den lokala 
nivån har ansvaret för att tillhandahålla utbildning 
på grundskole och gymnasienivå, men friheten att 
påverka finansieringen och undervisningens inriktning 
är starkt begränsad.

– Det är stor skillnad mellan den summa pengar vi 
får och den vi behöver för att klara finansieringen av 
skolan, säger Andrzej Kulig.

Vice borgmästaren är tjänsteman och inte politiskt 
vald. Andrzej Kulig uppger själv att han aldrig har varit 
medlem i något politiskt parti. Han rekryterades till 
rådhuset för ett par år sedan, från ett jobb som sjukhus
direktör.

UNDER HÖSTEN har flera större städer slagit larm om att 
de inte får tillräckliga statsbidrag för skolan, trots att 
landet haft en god ekonomisk utveckling det senaste 
decenniet. I år får Kraków motsvarande cirka två mil
jarder kronor, men behöver enligt Andrzej Kulig nästan 
fyra miljarder för att kunna driva skolorna och betala 
lärarnas löner. 

– Regeringen lovar lärarna att höja deras löner, men 
det är vi som får stå för notan.

Den svaga statliga finansieringen av skolan har i 
hög grad sin grund i den polariserade partipolitiken på 
riksplanet, anser Andrzej Kulig. 

– Regeringen tänker att om den hjälper städerna så 
hjälper den oppositionen, säger han. 

I det kommunala tekniska gymnasiet Zespół Szkół 
Nr 1 i utkanten av Kraków får rektorn Beata Śliwa betala 
priset för de otillräckliga statsbidragen till skolan. Vid 
sidan av det dagliga jobbet att 
leda skolan, måste hon också 
jaga kompletterande inkomster. 
När hon tillträdde som rektor 
2016 fick hon ihop motsvarande 
200 000 svenska kronor. I år 
räknar hon med cirka 750 000 
kronor. 

– Varje dag tar affärssamta
len ungefär två timmar av min 
arbetstid, säger hon.

BEATA ŚLIWA kontaktar företag 
som hyr skolans gym och andra 
lokaler när de inte behövs för 
undervisningen eller annan 
skol  verksamhet. Skolan har också samarbete med två 
universitet som behöver hyra klassrum. Även elevernas 
föräldrar bidrar till finansieringen.

– Skolans extra inkomster är helt beroende av mig som 
rektor. Staden lägger sig inte i så länge vi följer reglerna, 
säger Beata Śliwa.

Den ekonomiska utvecklingen har varit bra i Polen 
sedan övergången till marknadsekonomi i början av 
1990talet. Polackernas levnadsstandard är i dag 65 
procent av EUgenomsnittet, jämfört med 25 procent för 
ett kvartssekel sedan. Under de senaste åren har Polen 
haft högre ekonomisk tillväxt än EU som helhet. 

KRAKÓW KLARADE sig nästan helt från bomber under 
andra världskriget. Stadskärnan bär på en mängd his
toriska minnen, särskilt från 1400 och 1500talen när 
staden hade sin storhetstid och var Polens huvudstad.

I ett sju våningar högt hus vid Plac Szczepański har 
Solidarność — Solidaritet — sitt regionala högkvarter. 
Fackförbundet ledde vägen bort från kommunistiskt 
styre. Nu arbetar det för bättre villkor för många kom
munanställda, men har samtidigt goda kontakter med 
regeringen, inte minst genom personella kopplingar. 

– Den politiska konflikten är så stark att den påverkar 
allt. Den skapar klyftor mellan vänner och inom familjer, 
säger Adam Gliksman, vice ordförande i Solidarność 
Małopolska, den region i södra Polen där Kraków ligger. 

Polen 
Statsskick: Republik

President: Andrzej Duda

Premiärminister: Mateusz Morawiecki 

Parlament: Två kammare, sejmen och 
senaten. Sejmens 460 ledamöter tillsätts 
genom proportionella val medan senatens 
100 ledamöter tillsätts genom ett block-
röstningssystem.

Befolkning: 40,5 miljoner (2017)
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Utblick

Han framhåller att det i början av seklet var populärt att 
arbeta i offentliga sektorn. Jobben var säkra och löneläget 
högre jämfört med många andra branscher.

– Under de senaste tio åren har lönerna på den privata 
sidan ökat kraftigt, men för offentligt anställda är situa
tionen värre än för tio år sedan, eftersom lönerna i offent
lig sektor i stort sett legat stilla, säger Adam Gliksman.

TILLVÄXTTAKTEN GÅR att läsa av 
i de många muskulösa fordon 
som trängs med spårvagnar och 
bussar längs de bredare gatorna 
utanför den stadsmur som här 
och var fortfarande omgärdar 
gamla stan. Men många bilar är 
också av äldre modell och läm
nar stickande spår i luften. Både 
människorna och kulturarvet 
far illa i den hårt ansatta miljön.

– Luftkvaliteten är en stor 
fråga för oss, vi måste vidta 

åtgärder för att klara klimatet, säger Andrzej Kulig när 
han som avslutning på intervjun visar runt i kvarteren 
närmast det gamla stenpalats där han har sitt kontor.

Staden har försökt införa miljözoner och begränsningar 
av biltrafiken i innerstan, men mött kraftiga protester, 
framför allt från det lokala näringslivet. Andrzej Kulig 
hoppas att staden snart kan göra ett nytt försök, men 
konsta terar att det även krävs nationella insatser.

– Dagar när luften är särskilt dålig vill vi kunna stänga 
av de stora infartsvägarna, men det tillåter de inte i Wars
zawa, säger Andrzej Kulig.  l

LIVLIG STAD. Kraków i västra Polen är en student- och kulturstad. 

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

Adam Gliksman.
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En kraft
att räkna med
Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation

och ett högre resultat.

Refero revision AB grundades 2005 och har sedan dess anlitats 
av verksamheter som vill ha bra kontroll på system, rutiner och 
redovisning. Men Refero gör mer än så.
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GFOA, eller Government Finance  
Officers Association, har cirka 20 000 
medlemmar i USA och Kanada och 

arbetar med att bygga upp kunskap och 
spetskompetens inom offentliga finanser. 

Terry Stone arbetar inom Hanover County 
Public Schools (HCPS) som är en av 150 
utbildningsdivisioner i delstaten Virginia. 
HCPS ansvarar för att leverera utbildning av 
god kvalitet från kindergarten till årskurs 
tolv på 25 olika skolor. Pengarna kommer 
från delstaten och de lokala kommunerna. 
Till sin hjälp använder HCPS riktlinjerna 
från GFOA.

Ledarskapsstrategier

• Främja samarbete (pelare 1).

• Balansera visioner mot kortsiktiga mål (1).

• Skapa öppna kanaler för kommunikation (2).

• Bygg förtroende genom pålitlighet (2).

• Engagera nyckelintressenter (3).

• Behåll överblicken: samarbete är 
 en framgångsnyckel (4).

Institutionsdesign

• Gör plats för invånarna i besluts- 
processen (3).

• Nätverka och samarbeta över  
organisationsgränserna (3).

• Skapa tydliga regler gränser (4).

• Övervaka att reglerna följs (4).

• Piska och morot: bygg organisationer  
som belönar goda beteenden (4).

• Likvärdighet mellan förmåner och kostnader (5).

• Uppmuntra konstruktiv debatt vid oenighet om beslut (5).

• Se till att lokala beslutsfattare är självbestämmande (5).

n Hur skapar man ekonomiska 
förutsättningar för ett blomst-
rande samhälle på lång sikt? På 
Kvalitetsmässan delade Terry 
Stone, ordförande i amerikanska 
GFOA, med sig av de strategier 
som organisationen samlat i 
form av fem pelare.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG  BILD: HENRIK BRUNNSGÅRD

”Säg vad du menar, 
mena vad du säger 
och följ det sedan.”
Terry Stone

Sollentuna vann på stark ekonomi 
n Sollentunas vision är att  
bli landets mest attraktiva 
kommun. Ett steg på vägen togs 
under Kvalitetsmässan där man 
fick utmärkelsen Sverige kvali-
tetskommun.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG  

SOLLENTUNA KOMMUN vill styra sin verk
samhet med tre övergripande mål: 

• trygghet och välfärd genom livet
• hållbar och konkurrenskraftig tillväxt
• attraktiv och effektiv organisation.

Enligt juryn som utser Sveriges Kvalitets
kommun är ett tydligt styrsystem och ett 
väl fungerande samspel mellan politiker 
och tjänstemän orsaker till att målen verk 
ligen genomsyrar organisationen.

Juryn, med representanter från bland 

andra SKL, Vision och Kommunforskning 
i Västsverige (KFi) konstaterar vidare i sin 
motivering: "att kommunen har en god 
finansiell styrka, hög kvalitet och låga 
kostnader inom flera verksamheter gör 
att Sollentuna lättare kan möta flera av de 
utmaningar som Kommunsverige står inför 
i dag".

– Det har varit skönt att komma till en 
kommun med ordnade finanser och som 
satsar på ledarskapsfrågor, engagemang, 
kompetensförsörjning och delaktighet. Och 
att vi får höga betyg i medarbetarenkäter är 
ett kvitto på att vi gör rätt, säger Per Törn
vall, ny på posten som kommundirektör.

FRAMGÅNGSVERKTYGEN FÖR Sollentuna har 
varit den nämnda visionen, enkel och tydlig 
styrning, samt kvalitetsarbetet.
– VI är också noga med att mäta och följa 

upp, så att vi vet att vi når målen. Plus att vi 
har fantastiskt många duktiga medarbetare 
som levererar varje dag, säger kommun
styrelsens ordförande Henrik Thunes (M).

DE BÅDA är överens om att en ansvarsfullt 
skött ekonomi är grunden för ett lyckat 
arbete.

– Men jag vill också framhålla ledar
skapet bland både politiker och tjänstemän 
på alla nivåer. Och det är ingen slump att 
Sollentuna är bra där. Kommunen har haft 
ett ambitiöst ledarskapsprogram i många 
år, säger Per Törnvall.

Priset består av 50 000 kronor och en 
skulptur av Ernst Billgren. Men med ut
märkelsen kommer också nya krav.

– Nu måste vi arbeta ännu hårdare och 
visa att vi är värda priset, säger Henrik 
Thunes. l

GFOA:s strategier och 
principer Fem pelare för uthållig välfärd
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Kvalitetsmässan

God och långsiktig ekonomi är en viktig 
faktor för att lyckas. Men också att få intres
senter som invånare, föräldrar, politiker 
med flera att samarbeta. 

GFOA:s ramverk Financial Foundation för 
Thriving Communities består av 5 pelare 
som ska leda till ekonomisk framgång:

1.  Etablera en långsiktig 
vision

– Visionen ger människor en anledning 
att samarbeta. Genom att få intressenter 
delaktiga i att skapa visionen kan de också 
hjälpa till att nå dit. Men det är också viktigt 
att de stora målen delas upp i milstolpar och 
att man hittar balans mellan det långsiktiga 
och de dagliga behoven, säger Terry Stone.

2.  Bygg förtroende och  
öppen kommunikation

– Kommunikation är nyckeln till allt. Försök 
att skapa och främja kanaler för tvåvägs
kommunikation där folkvalda och tjänste
män kan kommunicera med allmänheten. 
Förtroende skapas genom transparens och 
öppenhet. Säg vad du menar, mena vad du 
säger och följ det sedan, säger Terry Stone.

3.  Använd kollektivt  
beslutsfattande

– Att skapa en stabil ekonomisk grund är ett 
lagarbete. Därför måste man aktivt söka och 
vara mottaglig för folks åsikter. För vilka 

är mer lämpade att tycka till om vad som 
ska tas bort vid nödvändiga nedskärningar 
än invånarna? Ge dem en plats vid bordet 
innan beslut ska tas. Då är chansen större 
att de stödjer det beslut som sedan tas, säger 
Terry Stone.

Under den tredje pelaren ryms också 
nätverkande över organisationsgränser i 
syfte att spara pengar genom delade tjänster 
och att bygga upp resurser för kommande 
utmaningar.

– För några år sedan var det väldigt 
ovanligt med utbyte av medel mellan olika 
avdelningar inom HCPS. Alla höll i sina 
pengar även om man inte förbrukade dem 
det året. Nu är det annorlunda. Nu hjälper vi 
varandra och arbetar långsiktigt tillsam
mans, säger Terry Stone.

4. Skapa tydliga regler
– Alla vinner på tydliga regler. Ekonomisk 
stabilitet bygger ju på att alla följer reglerna. 
Håll människor ansvariga. När de förstår 
att ryktet stå på spel brukar de flesta följa 
reglerna, säger Terry Stone.

5. Behandla alla rättvist
– Rättvisa är betydelsefullt. Det betyder 
inte jämlikhet där alla får samma, utan att 
man får efter behov. Men folk med behov 
måste få det de betalat för. Här kan man 
vara proaktiv och tala om vad invånarna 
kan förvänta sig för sina skattepengar, säger 
Terry Stone.  l

KVALITET. Visions Veronica 
Magnusson delade ut priset till 
Henrik Thunes och Per Törnvall, 
Sollentuna kommun. 

Hur vill du sammanfatta 2019 års 
mässa?
– Väldigt mycket handlar om omvärlds-
bevakning för att kunna vara så relevanta 
som möjligt. Vi vill skapa ett program 
som gör att det är värt att lägga två till 
tre dagar på mässan och få med sig bra 
saker hem. Då måste man ha rätt aktörer 
på plats. Där hjälper våra utmärkelser till 
genom att visa vilka som ligger i fram-
kant.

Vad har du sett för trender?
– Det är ingen slump att mycket hand-
lar om digitalisering. Där väntar stora 
investeringar som kräver kunskap för 
att kunna ta rätt beslut. Ledarskap och 
verksamhetsutveckling är också områden 
som fortsätter att locka.

Har konkurrensen för mässan 
hårdnat? 
– Ja, det är en trend de senaste fem, tio 
åren. Vi ser fler aktörer inom konferens-
branschen, exempelvis tidningar som 
arrangerar konfe renser. Vi konkurrerar 
förstås även med andra mässor, men det 
finns ingen annan mässa som täcker ett 
så brett område. Vi har en helhet som är 
unik.

Hur vill du utveckla mässan?
– Redan i år började ett nytt samarbete 
med kommunförbunden i Norge och 
Finland. Bland annat var Norges digita-
liseringsminister Nikolai Astrup här och 
träffade sin svenska kollega Anders Yge-
man. Vi tror att det finns ett stort behov 
av mer nordiskt utbyte eftersom länderna 
står inför liknande utmaningar. 

TEXT: THOMAS ÖSTBERG 

Hallå 
där

Henrik Edman,  
direktör för Kvalitetsmässan!

Fem pelare för uthållig välfärd
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”Vi ser att det 
finns plats för 

både privata och offent-
liga aktörer.” Linda Bengtsson

KEF

Niklas Anemo ny kanslichef
n Niklas Anemo får en riv-
start på Ekonomichefsdagarna 
i  januari. Som ny kanslichef 
på KEF ser han fram emot att 
 jobba hårt för att få föreningen 
att fortsätta växa.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

I januari blir det ledarskifte på KEF:s 
kansli. Då tar Niklas Anemo över efter 
Ola Eriksson, som blir kvar på kansliet 

men i fortsättningen kommer att jobba mer 
med utbildning. Det ger KEF bättre förut
sättningar att möta den stora efterfrågan 
som finns inom bland annat kommunal 
redovisning.

NIKLAS ANEMO är fram till årsskiftet eko
nomichef i Ulricehamn, men han är också 
mångårig förtroendevald i KEF¬ och har 
suttit i styrelsen sedan 2010.

Vad lockade dig att ta jobbet?
– Gillar man att arbeta med utvecklings

frågor och kompetensutveckling och har 
vigt sitt yrkesliv åt kommunal ekonomi så 
är det här ett av de finaste jobb man kan ha, 
säger han.

Redan dagen efter tillträdet den 8 januari 

har KEF sina traditionella ekonomichefs
dagar och ett par veckor senare står plane
ringsdagar med kansliet på programmet. 
Niklas Anemo ser fram emot att jobba på 
heltid för föreningen men understryker att 
det inte handlar om någon kursändring. 

– Jag har ju själv varit med och fattat 
beslut om vision och strategi genom mitt 
arbete i styrelsen. Det här är inget strategi
byte – det är ett ledarbyte.

Niklas Anemo kommer ha en lite annor
lunda profil än sin företrädare. 

– Mitt ansvar är att leda och utveckla 
organisationen, men jag och Ola har olika 
bakgrund. Han har spetskompetens i 
kommunal redovisning och intern kontroll, 
medan jag mer står för breddkompetens. 
Jag kommer inte ägna mig lika mycket åt 
utbildning och är därför väldigt glad att Ola 
är kvar i organisationen. 

KEF:S NYE kanslichef har arbetat som 
kommunal ekonomichef i 25 år, förutom i 
Ulricehamn även i Tranemo och Norberg. I 
sitt nya jobb kommer han utgå från hemmet 
i Ulricehamn, men regelbundet vistas på 
kansliet i Gävle.

Vad är utmärkande för ditt ledarskap?
– Det måste finnas en positiv energi i varje 

arbetsgrupp och det tror jag att jag kan bidra 

med. Jag är bra på struktur och att se vilka 
frågor som är viktigast. Även om jag är chef 
så är det vi tillsammans som gör jobbet. 
Både styrelsen, kretsarna och vi som är 
anställda på kansliet, säger Niklas Anemo.l

Niklas Anemo
Ålder: 50 år.

Bor: Ulricehamn.

Familj: Gift med Christina, två utflugna 
barn.

Det gör jag helst på fritiden: Läser 
gärna. Missar inte ofta en Malmö FF-
match.

Dit reser jag gärna: Medelhavet.

”Jag är bra på struktur och 
att se vilka frågor som är 
viktigast.”

NY CHEF. Niklas Anemo har jobbat 25 år som kommunal ekonomichef, senast i Ulricehamn. Han kommer att leda och utveckla ett KEF i tillväxt, vilket ger 
nya utmaningar. Han betonar också vikten av att styrelse, kretsar och kansli gör jobbet tillsammans.
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Forskar- 
hörnan

ROBERT JONSSON

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

Ett betydande eftersatt underhåll och ett behov av att anpassa an
läggningstillgångar till framtiden i kombination med förändrade 
bosättningsmönster och en generell befolkningstillväxt i Sverige 

har ändrat villkoren för de svenska kommunerna. Samhällsbyggande 
har under 2010talet blivit en alltmer aktualiserad fråga. Kommunerna 
har behövt hitta organisatoriska strukturer som medför att såväl den 
dagliga driften och underhållet hanteras på ett sätt som är förenligt 
med god ekonomisk hushållning samtidigt som de behövt hantera 
”många” samhällsbyggnadsprojekt.

I DET här numrets första artikel presenteras forskning om planering och 
genomförande av VAinvesteringar. Forskningen har genomförts av 
Mattias Haraldsson vid Ekonomihögskolan i Lund och handlar om hur 
behoven ser ut bland de svenska kommunerna när det gäller VAinves
teringar. Andra frågor som forskningen också behandlar rör på vilken 
nivå de kommunala huvudmännen planerar och genomför investe
ringar samt hur de arbetar med fondering och redovisning kopplat till 
investeringsverksamheten. Ett resultat är att VAhuvudmännen på 
planeringsnivån höjt ambitionsnivån, men att det finns förbättrings
potential gällande genomförandegraden. Studierna indikerar även att 
kommunens kapacitet samt val av organisationsform har betydelse för 
förmågan att genomföra investeringar. 

I DET här numrets andra artikel presenteras longitudinell forskning 
som handlar om arbetet med en vision och om stadsutveckling. 
Forskningen har bedrivits av Sara Brorström vid Handelshögskolan 
i Göteborg. Artikeln synliggör lärdomar av longitudinella visions
processer där stadsutveckling är i fokus. En viktig lärdom handlar om 
hur politiken skall adresseras. Att fundera på politikens roll på förhand 
inkluderat hur och när de ska involveras framkommer som en viktig 
lärdom. En annan viktig lärdom är att visionsprojekt med stadsutveck
ling i fokus utlovar handlande och att det därför är viktigt att diskutera 
vad som ska komma efter att arbetet på policynivå är avslutad.   

UNDER FOU-NYTT presenteras forskningsprogrammet Mistra SAMS 
(Sustainable Accessiblity and Mobility Services). En bärande tanke i 
forskningsprogrammet är att vi måste tänka nytt kring tillgänglighet 
och mobilitet för att kunna minska utsläpp av växthusgaser, partikelut

släpp och trängsel. Inom ramen 
för Mistra SAMS bedrivs forsk
ning som handlar om hur olika 
samhällsaktörer kan stödja 
övergången till tillgänglighet 
med mobilitetstjänster som 
bidrar till hållbar utveckling. l

Samhällsbyggande och 
investeringar

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

”Ett resultat är att 
VA-huvudmännen på 
planeringsnivån höjt 
ambitionsnivån.”

n GFOA:S ORDFÖRANDE Terry Stone var på 
Kvalitets mässan i Göteborg för att bland annat 
berätta om organisationens strategier och principer. 
KEF:s ordförande Annika Hellberg gjorde henne säll-
skap under vistelsen i Göteborg, och fick tillfälle att 
knyta de svensk-amerikanska banden lite närmare. 

n STAFFAN MOBERG blir ny revisionsdirektör för 
 Helsingborgs stad och börjar tjänsten i februari 
2020. Han har tidigare bland annat varit ekonomi-
direktör och revisionsdirektör i Stockholms stad 
samt ekonomidirektör i Malmö. Inte minst har han 
varit KEF:s kassör under många år, samt föreningens 
ordförande under åren 2006–2010.

Ordförande i möte 

Staffan Moberg 
åter till Skåne 

n DET FINNS fortfarande tid att anmäla sig till 
Ekonomi chefsdagarna 2020. Det är ett starkt 
 program med finansminister Magdalena Andersson 
i spetsen. På plats finns även Anna Cederqvist, 
kommundirektör i Vara, som ska prata om ledarskap 
där etik och värderingar blir allt viktigare. Och Po 
Tidholm, journalist och författare, som uppmärk-
sammats för sina reportage Resten av Sverige. Var är 
det möjligt att leva, arbeta och studera i framtiden, 
undrar han.

Ekonomichefs -
dagarna 2020  
– platser kvar!

Magdalena Andersson.

KEF
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Hur ser egentligen kommunsektorns hantering 
och redovisning av VAinvesteringar ut? Det har 
Mattias Haraldsson, vid Ekonomihögskolan i 
Lund studerat i två projekt (Haraldsson, 2019A, 
Haraldsson, 2019B). 

I studien finansierad av KEF (Haraldsson, 2019A) studera
des 34 huvudmän för vatten och avlopp. Urvalet gjordes base
rat på organisationsform, storlek och befolkningstillväxt. 
I studien finansierad av Svenskt Vatten (Haraldsson, 2019B) 
studerades 244 av landets totalt 290 huvudmän. Data som 
samlades in i de båda studierna är delvis överlappande och 
handlar om budget och utfall, ekonomisk planering, fonde
ring och avskrivningspolitik avseende investeringar. Hur 
stora är egentligen investeringsbehoven? För denna fråge
ställning finns det egentligen inte några detaljerade studier, 
men Carlsson med flera (2017) har gjort en nationell kalkyl för 
behoven på lång sikt. Kalkylen som görs pekar på att nivån 
bör utvecklas upp mot cirka 20 miljarder kronor per år under 
perioden 2018–2021, för att sedan sjunka ner mot 14 miljar
der per år under perioden 2022–2027. Ledningsnätet är den 
tyngsta posten. I snitt behöver kommunerna, enligt kalkylen, 

investera cirka 16 miljarder kronor per år vilket motsvarar 
cirka 1 550 kr per invånare och år fram till och med år 2027.

Resultaten (Haraldsson, 2019B) visar att de kommunala 
huvudmännen har genomfört investeringar motsvarande 
minst 1 032 kronor per invånare i genomsnitt åren 2015–2017, 
med en genomförandegrad på 68 procent i förhållande till 
budget. När det gäller framtiden budgeterar de kommunala 
huvudmännen 2 078 kronor i genomsnitt per invånare och 
år för perioden 2018–2021. Med en genomförandegrad på 68 
procent skulle utfallet i verkligheten bli cirka 1 400 kronor 
per invånare och år, och det skulle motsvara en nivåökning 
på 37 procent jämfört med treårsperioden före. Resultaten 
indikerar således att de kommunala huvudmännen faktiskt 
steppar upp, vilket också bekräftas av Kommuninvests senaste 
rapport där investeringsutfallet för VA uppskattas till just 16 
miljarder för år 2018 (Kommuninvest 2019).  

DE UTMANANDE investeringsnivåerna prövar också kommu
nernas förutsättningar och förmåga att genomföra inves
teringar. I Haraldsson (2019B) studerades om budget, utfall 
och genomförandegrad skiljer sig åt mellan kommuner med 

Att planera och genomföra 
VAinvesteringar

n Investeringar i VA-näten står på agendan i svenska kommuner. Systemen behöver uppgraderas 
för att klara de krav som hälsa, miljö och klimat ställer. För att klara utmaningarna krävs effektiva 
kommu nala organisationer som kan planera och genomföra investeringar.

Forskare skriver
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KOMPETENT. Om planerad VA ska bli verklighet krävs tillräcklig kompetens och organisation.
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olika förutsättningar och organisationsformer. En särskilt 
intressant fråga mot bakgrund av den organisationsut
veckling som har pågått inom VAbranschen de senaste 30 
åren. Studien ger naturligtvis inga definitiva svar på frågan, 
men resultaten indikerar att det är befolkningsstrukturella 
(täthet, förändring och storlek) och finansiella (avgiftsnivå) 
faktorer som påverkar de investeringsnivåer som de kom
munala huvudmännen planerar för (det vill säga budgeten) 
och inte kompetens och organisationsförutsättningar. 
Studeras däremot investeringsutfall och genomförandegrad 
indikerar resultaten att kommuner med hög andel högskole
utbildade samt små kommuner som samverkar får ut mer 
investeringar och har en högre genomförandegrad. 

Studierna (Haraldsson, 2019A och B) kan också visa ett 
förändrat beteende avseende fondering och avskrivnings
praxis inom sektorn. I vattentjänstlagen (30 §, LAV) finns 
dock en möjlighet att återföra överuttag till kollektivet ge
nom att skapa en så kallad investeringsfond för en eller flera 
konkreta investeringar. Studierna visar att drygt 30 procent 
av huvudmännen har, enligt egen utsago, valt att utnyttja 
möjligheten till en investeringsfond. 

Detta är en kraftig ökning jämfört med situationen 2011, då 
det var 18 procent av de kommunala huvudmännen (Haralds
son, 2015). Andelen kommunala bolag som har en investe
ringsfond är högre. De fonderade beloppen motsvarar i snitt 
14,8 procent av de framtida investeringsbehoven (2018–2021). 
Vanligaste objekten som anges är nya vatten och av
loppsverk, överföringsledningar och vattentäkter. Det kan 
tyvärr konstateras att det finns många tveksamma och direkt 
felaktiga fonderingar i förhållande till vattentjänstlagen.

NÄR DET gäller redovisningspraxis visar resultaten att 93 pro
cent av huvudmännen har infört komponentavskrivningar, 
åtminstone på nyinvesteringar (45 procent på både nya och 
det befintliga). Det finns inga väsentliga skillnader mellan 
olika organisationsformer inom sektorn. När det gäller 
avskrivningstider för ledningsnätet är idag den genomsnitt
liga avskrivningstiden cirka 53 år, där de offentligrättsliga 
organisationsformerna (kommunal förvaltning, kommu
nalförbund, gemensam nämnd) har något längre genom
snittliga avskrivningstider. Idag är 33 år en relativt ovanlig 
avskrivningstid, medan avskrivningstider uppemot 80 år 
numera förekommer frekvent. Studiens resultat dokumen
terar således ett skifte mot längre avskrivningstider (jämför 
Tagesson, 2003).

Investeringsutmaningarna är omfattande och krävande, 
men det tycks som att VAhuvudmännen har antagit utma
ningen och höjt ambitionsnivån. Dock är genomförande
graden relativt låg och frågan är om man har förmågan att 

uthålligt genomföra investeringar enligt behoven. För detta 
krävs effektiva organisationer. Studierna indikerar att kom
munens kapacitet och organisationsval till viss del påverkar 
förmågan att genomföra investeringar. En generellt sett god 
tillgång till kompetens i kommunen har betydelse i genom
förandet och för mindre kommuner indikerar resultaten att 
det är positivt att samverka. Det senare ger sannolikt den 
mindre kommunen tillgång till en starkare organisation 
för att genomföra investeringar. Det finns således fortsatt 
anledning att fundera på hur man bygger resursstarka 
organisationer. 

Arbetet med komponentavskrivningar har fått genomslag 
inom sektorn och vi kan också se en anpassning av avskriv
ningstiderna till mer realistiska nyttjandeperioder. Utnytt
jandet av investeringsfonder ökar. På detta område befaras 
dock något av ett Vilda Västern där ute. Här skulle det 
behövas ett förtydligande från lagstiftaren avseende 
om, när, hur samt för vilka objektfondering 
får tillämpas. l

Referenser: Carlsson, H., Haraldsson, M., Kärrman, E., 
Lidström, V., Lundh, M., Malm, A., Malm-ström, H., Pendrill, L., 
Rönnbäck, M., Sjögren, L.,  
Svensson, G. (2017), Investeringsbehov och framtida kostnader för  
kommunalt vatten och avlopp, Svenskt Vatten 2017 
Haraldsson, M. (2015). Aktiv redovisning av materiella anläggnings tillgångar inom 
VA-branschen, Svenskt Vatten, Stockholm  
Haraldsson, M. (2019)A. Investeringar inom kommu nal vatten- och avlopps-
verksamhet 
Praxis avseende ekonomisk planering, fondering och redovisning, Kommunal-
ekonomisk Förening (KEF), www.kef.se  
Haraldsson, M. (2019)B. Planering och genomförande av VA-investeringar. 
En branschöver gripande analys, Svenskt Vatten, Stockholm 
Kommuninvest (2019), Den kommunala låne skulden 2019, www.kommuninvest.se 
Tagesson, T. 2003. Kapitalkostnadsredovisning inom VA-branschen i Sverige. 
Svenskt Vatten rapport 2003-25, Svenskt Vatten, Stockholm.

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.

”Utnyttjandet av investeringsfonder 
ökar. På detta område befaras dock 
något av ett Vilda Västern där ute.”

MATTIAS HARALDSSON
Biträdande universitetslektor 
inom redovisning och finans 
vid Lunds universitet.

Månadens 
forskare



 KOMMUNAL EKONOMI  #6 2019 39

Forskare skriver

Funkar  
vilken vision som helst?
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n Vad är det viktigaste med att formulera en 
vision för ett samhällbygge? Visionen i sig 
eller själva processen? Sara Brorström har 
följt arbetet med Vision Älvstaden i Göteborg 
och funnit att när tjänstemän samverkar 
över förvaltningsgränser växer avståndet till 
politiken.

Jag har som forskare haft förmånen att under snart tio år 
fått följa arbetet med vision Älvstaden i Göteborg. Först 
dess formulerande, och sedan realiseringen av den. Tio 
år kan tyckas en lång tid, men tiden går snabbt när det 
handlar om stadsutveckling. En tillbakablick kan vara 

på sin plats – varför behövdes en vision i Göteborg? Anledning
arna var flera, något jag ofta påtalar i diskussioner och presen
tationer av min forskning. Ett visionsarbete är mycket mer än 
formulerandet av ett dokument.

När staden år 2010 beslutade att inleda arbetet med att ta 
fram en vision för de centrala delarna av staden på båda sidor 
Göta älv fanns det dels en vilja att förändra den interna kultu
ren i staden och bli bättre på att samverka över förvaltnings 
och bolagsgränser. Det fanns också en vilja att förändra den 
externa bilden av staden samt att hitta ny användning för de 
gamla hamnområdena som inte längre var i bruk. Dessutom 
ansågs visionsarbetet vara ett tillfälle att arbeta med segrega
tionsfrågan, centrala Göteborg skulle vara till för alla. Det var 
emellertid tydligt i mina tidiga intervjuer att de involverade 

aktörerna hade olika bilder av vad som var viktigast i arbetet 
samt av hur det slutgiltiga resultatet skulle se ut.

Insikten om att det fanns flera olika anledningar till att 
formulera en vision för staden innebär att utvecklingen inte 
heller endast bör utvärderas baserat på det som står i själva 
dokumentet. Vid många tillfällen har jag också fått höra att 
oavsett vad man tycker om dokumentet så var processen att 
ta fram den bra för staden. Denna synpunkt är på inget sätt 
unik, det finns forskare som tidigare pekat på vikten av själva 
arbetet, att ”planering är viktigare än planen” (Mintzberg och 
McHugh, 1985). Den välkände organisationsteoretikern Karl 
Weick (1995) använder en metaforisk historia för detta när han 
berättade om de soldater som gick vilse i Alperna och inte visste 
hur de skulle ta sig hem genom det snötäckta land skapet. 
Efter en stund hittar en av soldaterna en karta och de tar sig 
oskadda tillbaka till basen. Väl där upptäcks att kartan inte är 
över Alperna, utan över Pyrenéerna, något som får Weick att 
mena att ”any old map would do”. Poängen var att de hittade en 
anledning till att börja gå, och när de väl börjat gå hittade de 
vägar framåt efter hand. 

DÅ DET var mycket som skedde under processen att formulera 
visionen och strategierna som inget dokument skulle kunna 
göra rättvisa, började jag fundera över vad det var i processen 
som gjorde att den var så betydelsefull. Och kanske uppstod 
det viktigaste resultatet här? Detta ledde mig till att skriva en 
vetenskaplig artikel, som länge gick under arbetsnamnet ”any 
old strategy would do”, just för att betona att det viktigaste 
kanske inte var vad som stod nedskrivet.

PÅ BÄNKEN. När 
tjänstemän börjar 

samarbeta hamnar 
politikerna lätt på 

efterkälken.
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För det första var uppdraget att formulera en vision inte 
ett tydligt uppdrag och i ledningsgruppen för Älvstaden gick 
mycket tid åt att diskutera projektets roll och vad som skulle 
ske när visionen lämnades vidare för realisering. En lärdom 
är att i en sådan här process uppkommer oundvikligen frågor 
för diskussion som på förhand har mer eller mindre med 
visionsarbetet att göra. Som en av intervjupersonerna sa: 
”staden förändras ju medan vi sitter här”. I Göteborg återkom 
frågan om trafikens roll i staden samt höjden på en ny bro, som 
nu är Hisingsbron och håller på att byggas, men som då var 
under planering. Det fanns ingen ting i uppdraget som pekade 
på att detta var frågor som skulle hanteras av gruppen men 
tajmingen gjorde att det inte heller gick att undvika. Visions
processen var ett forum där hierarkier och gränser frångicks, 
och individer som i vanliga fall inte hade mandat att ifrågasätta 
exempelvis trafikens roll kunde här göra det. 

Det är en av de stora poängerna med en sådan här process, 
att kunna frångå de institutionaliserade rollerna och fritt – 
tillsammans – diskutera frågor över gränser. Det är också en 
anledning till att en sådan här process inte är friktionsfri, det 
finns de som känner sig ifrågasatta och uppfattar att andra 
lägger sig i frågor som de inte äger. Detta är en utmaning att 
hantera, arbetet måste ifrågasätta för att skapa förändring, 
men samtidigt inte skapa konflikter som gör realiseringen 
svårare än vad den hade behövt vara. 

EN ANNAN lärdom handlar om hur politiken i sådana här 
processer skall adresseras. Forskning har pekat på att när 
tjänstepersoner samverkar alltmer över gränser växer av
ståndet till politiken (se Brorström och Norbäck, 2019). Detta 
då samverkan sker horisontellt medan politiken styr vertikalt. 
I visionsarbetet går det att i efterhand se tecken på denna 
svårighet, politiken skulle fungera som ett bollplank och vara 
mer aktiv än vanligt, men det var en ovan roll som i praktiken 
var svår att få till. Detta gjorde att ledningsgruppen ägnade 
mycket tid till att diskutera hur politiken skulle adresseras. 

De olika lärdomar som processen innebär, men som inte 
syns i det färdiga dokumentet samman fattade jag i en veten

skaplig artikel som i 
slutändan fick namnet 
”The Strategy Process 
as a Result of Learning, 
Questioning and 
Performing in a City 
Organization”. 

SAMMANFATTNINGSVIS LYDER de såhär:
1. De involverade aktörerna bör vara medvetna om att pro

cessen och de frågor som diskuteras inom den kan komma att 
förändras baserat på den kunskap de får över tid.

2. Det är viktigt att fundera över vilka som skall involveras, 
är syftet att beslutsfattande skall ske effektivt eller är syftet 
att samverkan skall förstärkas? Både och, kan vara svårt att i 
praktiken lyckas med.  

3. Fundera på politikens roll på förhand och hur den skall 
involveras, så att det inte blir en osäkerhetsfaktor. 

4. En process att ta fram vision och strategier utlovar hand
lande, därför är det bra att tidigt diskutera vad som ska ske 
efter att processen är avslutad. 

5. De involverade aktörerna bör också vara medvetna om att 
maktspel kan uppkomma som effekt av att frångå hierarkier. 

Visionen för Älvstaden lyder Göteborg – Öppen för världen, 
och i dagsläget pågår mycket utveckling i staden med visio
nen som bas. En del av de utmaningar som förekommer med 
att förverkliga visionen förutsågs redan i visionsarbetet men 
har ändå varit svåra att hantera, då det är komplexa processer 
med många involverade. Om det får jag skriva mer en annan 
gång. l

Referenser: Brorström S. (2019). The strategy process as a result of learning, 
Questio ning, and Performing in a city organization. International Public Manage-
ment Journal. in press  
Brorström, S. och M. Norbäck (2019). ‘Keeping politicians at arm’s length’: How 
managers in a collaborative organization deal with the administration–politics 
interface. International Review of Administrative Science, in press.   
Mintzberg, H. och A. McHugh. 1985. Strategy Formation in an Adhocracy.  
Administrative Science Quarterly, 30 (2): 160–97. 
Weick, K. (1995). Sensemaking in Organizations. London: Sage.

n FÖR ATT minska utsläpp av växthusgaser, 
partikelutsläpp och trängsel måste vi tänka helt 
nytt kring tillgänglighet och mobilitet. Projektet 
Mistra SAMS gör verkstad av idéerna. 

Nya tjänster, baserade på digital platt-
formsteknologi, kan bidra till en mer samman-
länkad värld där resor är mer miljövänliga och 
att inte resa alls är ett fullvärdigt, eller ännu 
bättre, alternativ. Med ny digital teknik kan vi 
både minska efterfrågan av transport, och uppnå 
mer effektiva transporter.

Men nya tjänster som bildelning, arbets-
hubbar eller integrerade biljettsystem bidrar 
inte automatiskt till hållbarhet. De digitala 
plattformarna optimerar inte heller självklart för 
hållbara beteenden. Forskningsstiftelsen Mistras 
program SAMS (Sustainable Accessibility and 
Mobility Services) undersöker hur olika sam-
hällsaktörer kan stödja övergången till tillgäng-
lighet med mobilitetstjänster som verkligen 
bidrar till hållbar utveckling.

Mistra SAMS leds av KTH i nära samarbete 
med Statens väg- och transportforskningsin-
stitut (VTI). Mistra SAMS arbetar med att 
identi fiera lovande tjänster och med att förstå 
användarbehov och samhällsförutsättningar 
som gör att tjänster anammas. Drygt tjugofem 
seniora forskare och doktorander med skilda 
akademiska bakgrunder samarbetar i program-
met och bedriver forskning genom deltagar-
studier, intervjustudier, litteraturstudier, Living 
Labs och pilotprojekt. 

Under 2019 har programmet bland annat star-
tat ett Living Lab som utvecklas med olika aktö-
rer där tillgänglighets- och mobilitetstjänster kan 
nås via en digital plattform. Några exempel är en 
jobbhubb i Tullinge utanför Stockholm, kollektiv-
trafikresor och en elcykelpool. Mistra SAMS har 
också granskat den svenska politiska diskursen 
om mobilitetstjänster, och skapat indikatorer för 
att analysera nya tjänster runtom i världen, samt 
utvärderat nya mobilitetstjänster i Stockholm.

Forskning om framtidens 
(icke)resande
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MEDSTRÖMS. En elcykelpool är en 
intressan  t del av projektet.

SARA BRORSTRÖM
Docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

Månadens forskare



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 300 kommunala  
investeringsprojekt finansierats med Gröna lån, till ett 
totalt värde om nära 60 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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Krönikan

Iaugusti visade Uppdrag Granskning ett reportage 
från Filipstad där kommunledningen menade att 
kommunen hamnat i ett krisläge, delvis till följd av det 
omfattan de flyktingmottagandet 2015. På grund av ett 
snabbt ökande behov av ekonomiskt bistånd till många 

av de nyanlända hade kostnaderna skjutit i höjden.
Programmet ledde till en ganska omfattande debatt. 

Nationalekonomen Joakim Ruist gick ut och menade att 
Filipstad inte alls tagit skada av flyktingmottagandet, efter
som vi i Sverige har ett kommunalt utjämningssystem och 
att den primära kostnaden för Filipstad snarare hamnade 
hos Danderyd. 

OAVSETT VAR denna kostnad i slutändan faller  det finns 
utmaningar i mindre kommuner, som ligger på avstånd 
från en större stad, som det kommunala utjämnings
systemet inte rår på. Vad händer egentligen med en plats 
som människor under lång tid har valt att lämna bakom sig 

– den där typen av plats som allt fler flyttar från än till? 
När befolkningsunderlaget i kommunen avtar så påverkas 

utbudet eftersom det är färre som går ut och fikar, färre som 
tankar bilen, färre som handlar kläder och så vidare. Det 
gör att den här typen av service (som de flesta av oss tycker 
är trevligt att ha på plats och som ofta är avgörande för 
platsens attraktivitet) inte längre klarar sig. 

I takt med att de unga lämnar kommunen höjs medel

åldern. I vissa kommuner har medelåldern höjts med flera 
år på bara några decennier. När medelåldern höjs föds det 
färre barn, vilket påverkar utvecklingen på platsen ytter
ligare negativt. 

NÄR BEFOLKNINGSUNDERLAGET avtar blir det inte längre 
ekonomiskt försvarbart att ha kvar många av de mest 
primära funktionerna. Är det för få barn blir det diskussio
ner om huruvida man kan ha kvar skolan. Polisens närvaro 
tenderar att avta. Kanske måste man resa längre för att få 
tillgång till vård. 

Men även arbetsmarknaden påverkas. Det är inte så 
lockan de för företag att lägga sin verksamhet på en plats 
där lite ny kunskap flyttar in och där kompetensbasen stän
digt försvagas i takt med att befolkningsunderlaget avtar. 
I förlängningen hotas arbetsmarknaden och jobben för de 
som faktiskt vill bo kvar. 

ALLA DESSA faktorer bidrar till att många mindre kommuner, 
som ligger på avstånd från en större stad, idag har mycket  
stora utmaningar. Det handlar om utmaningar med 
servicen på platsen – både offentlig och privat. Det handlar 
om en arbetsmarknad som inte längre förnyas i samma ut
sträckning och där ny kunskap sällan flyttar in. Det handlar 
om en allmän försvagad livskvalitet för alla de människor 
som fortfarande älskar sin plats och inte alls vill flytta till 
någon större stad. Allt detta är faktorer som det kommunala 
utjämningssystemet har svårt att råda bot på. Att man där
för menar att man har stora utmaningar i Filipstad borde 
inte komma som en överraskning – oavsett var de slut
giltiga kostnaderna för flyktingmottagandet faller.  l

Månadens 
krönikör

Förvånad över Filipstad?

CHARLOTTA MELLANDER

Professor i nationalekonomi vid 
Internationella Handelshögskolan 
i Jönköping, Hon är en av våra  
främsta experter på städer, krea-
tivitet och regional utveckling.

”I vissa kommuner har medelåldern höjts 
med flera år på bara några decennier.”



Annons 1/1

Vår framgång är kopplad till vår engagemangsmodell där ser vi helheten hos 
kunden och vikten av att vårda relationen i ett partnerskap över tid.

Vi vill bidra med djup kompetens och förstå affär och kultur, 
relaterade till affärsprocesser och system.

Arribatec har mångårig erfarenhet av offentlig sektor där vi levererar 
lösningar och tjänster inom ekonomiområdet. 

Vår kärnkompetens är Unit4 ERP (Agresso). Till kommuner levererar vi också 
framtidens ekonomisystem, Xledger, som är en äkta molntjänst med 

automatiserade och digitaliserade processer. 

Följ oss på sociala medier så missar du inte några nyheter

Vi är inte som alla andra!

arribatec.com

       eller att kontakta oss på Telefon 0722-44 00 34 eller mail info@arribatec.com
Läs mer på:

Arribatec växer vidare 
– spännande nyheter väntar!



Posttidning B
Kommunal Ekonomi
Norra Skeppsbron 5 A
803 10 Gävle

Annons

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

Framtidens Visma Affärslösningar
Lutade mot ett halvt sekels erfarenhet utvecklar vi 

affärslösningar som möter morgondagens förväntningar.

visma.se/affarslosningar 


