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HÅLLBARHET BÖRJAR
MED DEMOKRATI
Det här numret av Dialog handlar rätt mycket 
om hållbarhet. Och ämnet är synnerligen popu
lärt. En sökning på svenska via internettjänsten 
Google ger över fyra miljoner träffar. Och det är 
för väl att så många förstår att uppmärksamma 
förutsättningarna för att undvika att vår planet 
går under. Hållbarhet har kommit att omfatta 
mycket – alltifrån ekonomi, ekologi och etik till 
social omtanke. Det är förstås rätt. Allt hör ihop. 
Här har förstås näringslivet och kapitalmarknaden 
ett stort ansvar. Inte minst genom en ansvarsfull 
företagsstyrning. Som alltid gäller att det är vad 
man gör som räknas.

   
Det är viktigt att vi i sammanhanget inte 
tappar en avgörande del av hållbarhetsbegrep
pet, nämligen det demokratiska inslaget. För det 
kommunala finanssamarbetet som Kommuninvest 
står för, är demokrati en grundpelare. Demokrati 
är också en av grundprinciperna för kooperativa 
samarbeten runt om i världen. Föreningarna är 
demokratiska organisationer som styrs av med
lemmarna. Och dessa deltar aktivt när det gäller 
att bestämma verksamhetens färdriktning och 
målsättningar. Principen en medlem = en röst är 
orubblig. Det innebär att alla medlemmar värderas 
lika, oavsett storlek.

Det finns lägen då ett kommunalt finanssam
arbete kan komma att ställas på sin spets. Låt 
mig ta ett exempel. Stora kommuner med en total 
upplåning på mer än sex miljarder har en betydligt 
lägre andel lån hos Kommuninvest än de mindre 
kommunerna. De övriga lånebehoven hanterar de 
stora bland annat genom egna marknadsprogram. 
Denna  valfrihet är självklar och en av grundprin
ciperna för medlemskapet i Kommuninvest. Men 
effekten av att några av de stora lånar av  andra än 
via Kommuninvest är att verksamheten inte fullt 
ut kan utnyttja de volymfördelar som skulle ge 
ännu bättre räntevillkor vid vår upp låning. Hur 
hanterar vi denna situation? På vilket sätt kan vi 
attrahera de riktigt stora medlemskommunerna 

att låna en större andel av Kommuninvest? ”En 
lägre ränta”, säger någon. ”För om det leder till 
en större lånevolym, så blir upplåningen billigare, 
en effekt som alla medlemmar drar nytta av.” Visst 
finns det en logik i denna resonemangskedja. Men 
innebär det att man i alltför stor utsträckning 
ruckar på likabehandlingsprincipen? Vilka vägar 
och motiv finns det för att hitta lösningar så att 
både små och stora medlemmar ska känna nyttan 
av det solidariska medlemskapet? Ytterst handlar 
det om att vässa vår attraktionskraft ytterligare. 
Föreningsstyrelsen föreslår därför stämman att 
tillsätta en utredning med uppdraget att bolaget 
under 2017 ska ”utreda och inom ramen för 
utredningen pröva om det finns ett behov av ökad 
prisdifferentiering och vilka effekter som då kan 
uppkomma”. Min övertygelse är att utredningen 
kommer att hitta en framkomlig väg i denna fråga.

  
Det allra viktigaste sättet att skapa nytta för 
alla medlemmar – oavsett storlek – är vår gene
rella förmåga att få fördelaktiga upplåningskost
nader. Här ser det bra ut för oss samarbetsivrare. 
Jämför man vår senaste obligation i vårt svenska 
program med kommuners egen upplåning, så är 
skillnaden ungefär 10–15 räntepunkter till Kom
muninvests fördel. Här vill vi bli ännu bättre.

Ytterligare förslag som föreningsstyrelsen 
presenterar på stämman berör medlemmarnas 
frivilliga insatskapital. Den högsta nivån just nu 
är 900 kronor per kommuninvånare. Det aktuella 
förslaget är att justera denna nivå till 1 800 
kronor. Motivet är att ta höjd för framtida – i dag 
okända – eventuella behov av ytterligare kapital
förstärkning. I grunden finns alltid det solidariska 
borgensåtagandet. Samtidigt känns det sunt att 
markera ett ökat eget ansvar genom att bidra till 
Kommuninvests åtagande.

Jag ser fram mot föreningsstämman som är en 
högtid för de demokratiska ideal som är grunden 
för det kommunala finanssamarbetet. Det är med
lemmarna som bestämmer. Varmt välkomna.
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Norges  
gröna skifte 

Kommuninvests motsvarighet  
i Norge engagerar sig i grön 

omställning.

28
Västmanland berättar

Hur går tankarna inför en miljard-
investering? Landstinget i Väst-

manland berättar om hur ett nytt 
sjukhus går från idé till verklighet.

38 

Tema: Hållbarhet
Experten Amanda Jackson och Kommuninvests håll-
barhetschef Björn Bergstrand om hållbarhetsarbete.

Nya möjligheter
i Rosengård

Yalla Trappans grundare och eldsjäl 
Christina Merker Siesjö om sitt kon-

cept för kvinnojobb i Rosengård.

32

Hela Sverige ska leva
Samtal med Peter Lindroth, ordförande i SmåKom, de små kommunernas nätverk.

8

Medlemssamråd inför stämman
Följ med på ett av 18 möten som genomförts
runt om i Sverige.

5
Förnyaren
Diakonen om hur alla kan vara med
och bidra till praktik- och arbetstillfällen.

18

Finansmarknad  
i förändring

Intervju med Riksgäldens  
generaldirektör Hans  

Lindblad.

24

19
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Noterat

Panta pulkan
retuna återbruksgalleria i Eskils
tuna testade i februari en kampanj där 
allmänheten kunde lämna in sina pulkor 
för en pantsumma på 20 kronor. Det 
är bara en i raden av kampanjer som 
butikerna i bruksgallerian har genom
fört. ReTunas butiker förädlar, reparerar 
och omvandlar gamla ting till nya saker 
som de sedan säljer vidare. Eskilstuna 
är en av landets bästa miljökommuner 
och driver miljöarbetet längre än de allra 
flesta kommuner. 

i många kommuner täcks inte kostna
derna för badhus av entré avgifterna. 
På Djupadalsbadet i Kumla betalar en 
besökare mellan 40 och 90 kronor, 
men för att få anläggningen att gå 
runt lägger kommunen till ytterligare 
125 kronor per badgäst.

SvT Nyheter har tagit fram kom
munkostnaden per bad för andra bad  
i samma län: Örebrobaden  
(Eyrabadet, Hagabadet, Brickebacks
badet): 20,95 kronor, Strandbadet 
Karlskoga 78 kronor och Nora  
115 kronor.

Dyra bad för många kommuner

14 800 kommunala 
lägenheter sålda
unDer 2016 sålDe de kommunala 
bostadsbolagen totalt 14 800 lägenhe
ter visar siffror som tidningen Dagens 
Samhälle tagit fram. Totalt har kom
munerna fått in tio miljarder kronor 
på dessa försäljningar, som framför 
allt gjorts till  privata eller pensions
fondsägda fastighetsbolag.

Huvudmotivet för de kommunala 
bostadsbolagen är att få in medel till 
att bygga nytt eller för att omstruktu
rera innehaven i ett område där man 
har stor dominans på marknaden.

2016 var även ett rekordår för ny
byggnation av kommunala bostäder – 
23 000 hyresrätter tillkom under året.

”Tänk igenom
era investeringar”
riksbankschefen 
stefan ingves höll 
kvar reporäntan på 
–0,50 procent vid se
naste mötet i mitten av 
februari. Hans råd till 
kommunerna som nu 
lockas av minusränta på korta lån är 
att noga tänka igenom riskerna och att 
inte överinvestera.

– Om realräntan är låg är det rimligt 
att sådana tankar finns, men man måste 
överväga och tänka igenom vilken av  
kastning man får på de investeringar 
som görs. Annars blir det dåligt för 
alla, säger Stefan Ingves till Dialog.

Andelen unga ökar
Det talas mycket om den allt äldre 
befolkningen och hur den kommer att 
påverka den offentliga sektorn. Men 
prognoser som nationalekonomen Peter 
Stein tagit fram visar att gruppen yngre 
0–19 år kommer att öka mer än de som 
är 65 år och äldre. Från 2016 till 2027 
beräknas den procentuella ökningen för 
de unga till 21,1 procent och i faktiska 
tal 42 830 fler än i dag. Den äldre grup
pen ökar samtidigt med 18,7 procent 
(+333 416 personer).

– Skälet till den stora ökningen av 
yngre beror på att den stora gruppen 
90talister nu börjar få barn, att vi har 
många unga invandrare med högre 
 födelsetal än svenskfödda och goda 
konjunkturer med bra föräldrapenning 
som ger en extra skjuts, säger Peter Stein.
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Samråden är ett viktigt demokratiinslag för
Kommuninvests medlemmar. Dialog var så klart med
på ett av årets samråd, den här gången i huvudstaden.  

TEXT: JONAS LANNERING  FOTO: JENNIFER GLANS

Medlemssamråd
runt i Sverige

Årets första månad innebär alltid ett liv 
på resande fot för många i Kommun
invests ledning och föreningsstyrelse. 
Mellan den 10 januari och den 2 febru

ari medverkar de på medlemssamråd på  
18 orter i hela Sverige, från Kalix i norr till 
Malmö i söder. I år deltog Dialog på samrådet 
på Scandic Continental i Stockholm, där kon
ferensrummet var fyllt till bredden av represen
tanter från medlemskommunerna. 

Medlemssamråden är en serie informella med
lemsmöten där föreningsstyrelsen, ägarföreträ
dare och tjänstemän får möjlighet att diskutera 
styrelsens förslag inför föreningsstämman senare 
under våren. Det är också ett tillfälle där Kom
muninvests företrädare kan ta pulsen på med
lemmarnas åsikter i viktiga frågor och informera 
om året som har gått i verksamheten.

En stor skillnad från tidigare års medlemssam
råd är att frågan om Kommuninvests kapitalför

18
ORTER

Medlemssamråd runt om i hela Sverige  
under januari och februari.

Medlemssamråden är en 
uppskattad mötesplats för 
Kommuninvests medlemmar.
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Catharina Fredriksson (S),  
kommunstyrelsens ordförande  
i Oxelösunds kommun:
– Jag tycker att medlemssamråden är 
ett bra sätt för att förbereda sig inför 
föreningsstämman. Då kan man sätta 
sig in i frågorna och hinna fundera på 
dem innan det är dags att fatta beslut 
på föreningsstämman. 

Irja Gustavsson (S), kommunstyrelsens ordförande och  
Christer Lenke, kommunchef i Lindesbergs kommun: 
– Vi är här i dag för att vi tror på den idé som Kommuninvest jobbar utifrån. Vi använder ju 
ofta Kommuninvest för våra investeringar och den tillväxt som sker i Örebroregionen spiller 
över på oss, vilket gör att vi också måste planera för fler bostäder och offentliga lokaler.

Effe Östman (M),  
kommunfullmäktiges ordförande  
i Nykvarns kommun:
– Jag tycker att vi får bra information 
på de här medlemssamråden. Jag 
är mest här för att lyssna i dag, men 
det är också bra att vi får möjlighet 
att ställa frågor till Kommuninvests 
representanter. 

Utlåningen i kommunsektorn har ökat kraftigt  
och Kommuninvest har i princip stått för hela  
nettoökningen.

stärkning inte längre är den enskilt största frå
gan, vilket märktes tydligt under eftermiddagen. 

– Vi har nu delvis klarat av frågan om kapita
liseringen som vi har lagt så mycket kraft på de 
senaste åren. Det är viktigt att vi kan fortsätta 
att kunna ta oss an viktiga frågor framöver, för 
sådana kommer alltid att uppstå i ett samarbete 
av den här typen, sa föreningsstyrelseledamöten 
Margreth Johnsson när hon hälsade alla delta
gare välkomna.

Kommuninvest VD Tomas Werngren tog 
sedan över och berättade om utveck
lingen för verksamheten, där både utlå
ning och antal medlemmar har fortsatt 

att öka under 2016.
– Utlåningen i kommunsektorn har ökat kraf

tigt och Kommuninvest har i princip stått för hela 
nettoökningen. Vi är i dag nästan uppe i 50 pro
cent av den kommunala låneskulden. Under året 
som har gått har vi också fortsatt att attrahera 

FÖRSLAG PÅ  
FÖRÄNDRINGAR 
Till föreningsstämman 2017 
föreslogs följande förändringar i 
ägardirektivet: 

•  Konsolideringsmål sätts av  
föreningen själv till 1,5% 
2017 om EU inte lägger fast 
minimikrav (beräknat enligt 
dagens beräkningsgrunder för 
bruttosoliditet) 

•  Ansvar för Kunskapscentrum 
flyttar till föreningen

•  Bestämning likviditetsnivå – 
bolaget lägger fast metoden

•  Särskilt uppdrag om utredning 
av om det finns ett behov av 
prisdifferentiering och vilka 
effekter som kan uppkomma 

•  Gemensam internrevision
•  ”Gröna” vidgas till ”hållbara”

nya medlemmar till samarbetet, berättade Tomas 
Werngren. 

Under sin redovisning öppnade han för en ny 
principdiskussion som tar sin utgångspunkt i det 
faktum att de största medlemmarna av Kommun
invest generellt lånar en större andel via andra 
kanaler än vad de små kommunerna gör. Här 
är viktigt att både stora och små medlemmar 
upplever nyttan av det kommunala finanssamar
betet. Mot den bakgrunden föreslås stämman att 
tillsätta en utredning med uppdraget att klargöra 
om det finns behov av en ökad prisdifferentiering 
och vilka effekter som i så fall kan uppstå. 

Den efterföljande diskussionen visar på 
komplexiteten i frågan, där viktiga 
principer om solidaritet och om att 
kunna möta alla kommuners behov 

lyftes fram. När Dialog lämnar samrådet för den 
här gången pågick diskussionerna fortfarande vid 
kaffeautomaten. W
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förra året viD den här tiden hade jag 
precis avslutat arbetet med underlaget 
till analysavsnittet i Sören Häggroths 
utredning En bärkraftig kommunstruk-
tur. Under det år som har gått sedan 
dess har jag i olika sammanhang haft 
anledning att fundera och reflektera 
kring vad begreppen hållbarhet, kvalitet, 
effektivitet och långsiktighet betyder 
med avseende på kommunernas skuld
förvaltning och Kommuninvests roll.
Är det något som 2016 har påmint oss 
om så är det hur vanskligt det är att 
göra förutsägelser om framtiden. Men 
jag skulle ändå vilja måla upp ett antal 
långsiktiga scenarier med avseende på 
skuldhantering som jag tycker mig se 
konturerna av. 

inom en och samma kommunkoncern 
kan det, vid sidan av kommunen, finnas 
så många som fyra, fem bolag som skö
ter sin upplåning på egen hand. I en tid 
av stora investeringsbehov ökar även 
behovet av att koordinera koncernens 
upplåning. Därmed finns det skäl att 
både hoppas och tro att antalet intern
banker i landet kommer öka framöver. 
Bildandet av en internbank är inte i 

första hand en åtgärd för att minska 
kostnaderna med skuldförvaltningen, 
utan ett sätt att förbättra styrningen i 
koncernen och öka kvaliteten i verk
samheten.

lanDets kommuner samverkar i dag 
kring bland annat upphandlingskom
petens, gymnasieskolor, räddnings
tjänst och vattenförsörjning. Botkyrka, 
Huddinge och Södertälje var först ut 
i Sverige med att bilda en gemensam 
internbank. Troligtvis kommer fler kom
muner att följa i deras spår under de 
kommande åren, då en större internbank 
möjliggör för ökad specialisering hos 
medarbetarna och både minskar sårbar
heten och kvaliteten i verksamheten.

kommuninvest har under senare år 
blivit allt mer av en ”medpart” snarare 

än en motpart till sina kunder och 
ägare. En generellt sett starkare ställ
ning på marknaden, kommunanalysen, 
grön finansiering och KI Finans har 
varit viktiga delkomponenter denna för 
förändring och det finns goda förutsätt
ningar för att trenden ska fortsätta. 

när närmare hälften av företagets 
medlemmar har minst 90 procent av 
sin finansiering från Kommuninvest 
öppnar det frågan om hela, eller i alla 
fall delar av kundernas skuldförvaltning 
kan outsourcas till Kommuninvest. Nya 
digitala tjänster för likviditetshantering 
i kommunkoncernerna öppnar upp 
för möjligheter att bättre koordinera 
låntagarnas finanseringsbehov och 
Kommuninvests upplåning och därmed 
effektivisera verksamheten. 

Huruvida någon av mina framtidsbilder 
kommer att gå i uppfyllelse återstår att 
se, men vägen framåt stavas i vilket fall 
mer samverkan, inte mindre.

Mattias Bokenblom  

Forsknings- och utbildningsansvarig,  

Kommuninvest

Kommentar Skuldförvaltning

Vägen framåt bör bestå av mer samverkan, inte mindre, 
konstaterar Mattias Bokenblom.
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• Upp till 1 000 kommuner, landsting/regioner och kommunala bolag som finansierar sig 
direkt via en extern långivare. 

• 30 kommunala aktörer, inklusive Kommuninvest, driver egna obligationsprogram och sju 
av dem emitterar även gröna obligationer.

• Tiden som ansvarig tjänsteman har möjlighet att lägga på finansieringsfrågor varierar 
kraftigt mellan olika låntagare. Generellt gäller att ju större enheten är, desto mer tid kan 
läggas på finansierings- och skuldhanteringsfrågor. 

Olika villkor

Kommuninvest har blivit allt  
mer av en ”medpart” snarare  
än en motpart.

TRE VÄGAR MOT EN MER
EFFEKTIV SKULDFÖRVALTNING
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Det talas alldeles för lite om 
landsbygdens framtidsmöjlig
heter, menar Peter Lindroth.
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Sveriges små kommuner

Samtalet med Peter Lindroth, ordförande i de små kommunernas  
intresseorganisation SmåKom, handlar i stor utsträckning om att vända 

matchen. Att en landsbygd som försvagats ska komma igen  
och det i ny skepnad och med nya förutsättningar.  

Och enligt Peter ska det inte ske på någons bekostnad, utan hela  
Sverige har nytta av ett land som lever på alla håll och kanter.

TEXT: GÖRAN TIVENIUS   FOTO: PAVEL KOUBEK

R esan börjar här. I militär
staden Karlsborg, känd för 
sin fästning som byggdes 
under större delen av 
1800talet för att vara en 
viktig del av försvarssys
temet. Karlsborg skulle få 
en speciell roll om kriget 

skulle bryta ut. Som Sveriges reservhuvudstad 
skulle regering, riksdag och guldreserv flyttas hit. 
Men vår föränderliga värld ville annat och fäst
ningen lades ned 1925. Men samhället lades inte 
ned. Försvarsverksamheten omformades och har 
fortfarande betydande verksamhet i regionen. 

Men precis som så många svenska kommu
ner brottas man med urbanisering och en allt 

större andel äldre invånare. Med det följer att 
försörjningskvoten, det vill säga hur många i 
yrkesverksam ålder som ska försörja resten av be
folkningen, blir alltmer nedslående. En siffra över 
1 betyder att det är fler personer i åldrarna 0–19 
och 65+, än vad det är i gruppen 20–64. Rätt 
många glesbygdskommuner har en försörjnings
kvot på drygt 0,85, medan ett antal storstads
kommuner ligger på ungefär 0,50.

Nu är ju inte Karlsborg någon glesbygdskom
mun, men utvecklingen gäller även landsbygds
kommuner. Allt färre försörjer allt fler.

Dialog möter Peter Lindroth för att tala om 
villkor och verklighet för Sveriges små kommuner. 
Peter borde veta. Själv är han kommunalråd i 
Karlsborg sedan 2006 och ordförande i Små a

DETTA ÄR SMÅKOM
Intresseorganisation för de 
Sveriges mindre kommuner med 
ett 70-tal medlemmar. Nätverket 
grundades 1989 och driver ett 
flertal frågor inom regional 
utveckling. Peter Lindroth är 
ordförande sedan 2006.

Verklighet,  
vett och vilja
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Det finns så många förutfattade meningar om 
landsbygden. Det vimlar också av ’det-här-hade 
-jag-inte-en-aning-om-uppenbarelser’. Här måste  
vi som bor på landet bli bättre att kommunicera.

Kom, intresseorganisation och nätverk för små 
kommuner. Och det är många av Sveriges 290 
kommuner som är små. Just nu har SmåKom 
ett sjuttiotal medlemmar. Var går gränsen för att 
kallas liten kommun? Drygt ett hundra av Sve
riges kommuner har färre än 11 000 invånare, 
vilket är en ungefärlig gräns för att bli medlem 
i SmåKom. Den största medlemmen har 14 000 
invånare, vilket betyder att alla kommuner som 
upplever nytta av SmåKoms nätverk är välkom
na som medlemmar. 

Hur många svenskar bor på landsbygden? 
”Det beror på hur man räknar”, säger Peter 
Lindroth. ”Jag brukar säga en miljon, medan 
andra säger fler”. (Se separat faktaruta.)

Oavsett vilken definition man väljer 
av stad och landsbygd, är gruppen 
människor som bor på landet stor, 
men marginaliserad, menar Peter. Ett 

bekymmer är att den bild som kommuniceras av 
landsbygden ofta är onyanserad och otillräck
lig. De senaste tio åren har till exempel antalet 
artiklar i rikstidningen Dagens Nyheter om 
landsbygden nästan halverats. ”Färre inslag gör 
att bilden krymper och förenklas. Själv försöker 
jag när det är möjligt att bjuda in journalister att 
besöka oss på plats. Då kan de själva bilda sig en 
uppfattning om verkligheten, vilket ofta bidrar 
till en mer nyanserad rapportering.

I samtal med politiker från små kommuner, 
inte minst i glesbygd, framkommer ofta att 
fördomar är ett stort problem i kommunikatio
nen med omvärlden. I journalisten Po Tidholms 
TVtrilogi ”Resten av Sverige” nämns att många 
storstadsbor uppfattar landsbygden som re
kreationsyta med en förväntan om att tiden ska 
stå stilla på landet. Statsminister Stefan Löfvén 
säger i samma programserie att man inte känner 

till varandras verkligheter. Peter Lindroth håller 
med. 

– Det finns så många förutfattade meningar 
om landsbygden. Det vimlar också av ”dethär
hadejaginteenaningomuppenbarelser”. Här 
måste vi som bor på landet bli bättre att kom
municera.

Den förändrade mediesituationen med en 
snabb förflyttning från traditionella pappers
tidningar till digitala medier har bidragit till att 
både lokala medier och lokalredaktioner har 
försvunnit. Mellan 2004 och 2014 har mer än en 
tredjedel av tidningarnas lokalredaktioner lagts 
ned. En effekt är att färre nyheter produceras lo
kalt. Historiskt har lokala medier haft ett starkt 
samspel med civilsamhället.

Vissa områden i Sverige saknar i dag helt 
regelbunden mediebevakning. I Ockelbo har 
tomrummet efter journalistik inneburit att kom
munens informatör tagit på sig rollen att bevaka 
lokalnyheter. Situationen upplever Peter som 
bekymmersam. 

– Medierna är en oerhört viktig beståndsdel i 
ett demokratiskt samhälle. Deras granskning av 
makten är oerhört viktig. Det är inte enbart de 
traditionella papperstidningarna som har reti
rerat. Det är liknande problem med etermedier 
som lokalradio och lokala TVstationer.

”Alle man på däck!”

Peter saknar den allmänna mobilise
ringen inför landsbygdens problem. 
Det borde vara ”alle man på däck!”. 
Frågan diskuteras inte tillräckligt bland 

politiker och tjänstemän i riksdag, regioner, 
kommuner och intresseorganisationen Sveri
ges Kommuner och Landsting (SKL). Och i den 
sistnämnda organisationen där Peter sitter i 

Peter Lindroth är ordförande i de små kommunernas 
intresseorganisation SmåKom.

a



VAD ÄR STAD OCH VAD ÄR LANDSBYGD?
I urbaniseringens tidevarv är det också på 
plats att sortera stad och landsbygd. I början 
av 1800-talet bodde 90 procent av Sveriges 
befolkning på landet. Men hur stor är mot-
svarande siffra i dag? Frågan är inte alldeles 
så enkel att besvara. 
   Jordbruksverket sorterar in Sveriges kom-
muner i fyra regiontyper; storstadsområden, 
stadsområden, landsbygd och gles lands-
bygd. Med den definitionen bor 34 procent 
av Sveriges befolkning i någon av de två 
sistnämnda kategorierna, alltså landsbygd. 
Och frågar vi Statistiska centralbyrån (SCB), 
så menar de att 13 procent av befolkningen 
bor utanför tätort. 
   Som tätort räknar SCB ”tätbebyggda 
områden med minst 200 invånare och där 
avståndet mellan husen är mindre än 200 
meter”. Med denna definition bor åttiosju 
procent av Sverige invånare i tätort. 
   – Båda har rätt, menar Stefan Svanström, 
utredare som arbetar med geografiska 
informationssystem på SCB. Han menar att 
det är viktigt att inte ta till sig myter som 
ofta handlar om att storstäderna bara växer 
samtidigt som landsbygden avfolkas och att 
Stockholm är ett slags slutstation. Stefan 
Svanström ser att Sverige befinner sig i en 

stabiliseringsfas där lands-
bygdsbefolkningen 
räknad i absoluta tal 
inte längre minskar. 
Det finns också in-
tressanta fenomen, 
menar Stefan och 
pekar på en plats i 
Uppsala kommun, som 
2011 i princip var tom, 
men nu har drygt 900 
invånare. 
   – Det är viktigt 
att förstå att det inte bara finns en sorts 
landsbygd, utan flera olika landsbygder och 
att det råder en dynamik där platser som 
tidigare var landsbygd kan omvandlas till 
tätort och det motsatta.
   EU:s statistikbyrå, Eurostat, använder 
sig av tre kategorier för att beskriva urban 
bebyggelse. Hela kommuner grupperas i 
någon av klasserna storstad, mindre stad 
eller förort och glest befolkat område. De 
kommuner som har en anhopning om minst 
50 000 invånare benämns som storstads-
miljö. Och ett kluster som består av minst 
5 000 invånare ges etiketten mindre stad 
eller förort.

Stefan Svanström, utredare 
som arbetar med geografiska 
informationssystem på SCB.
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styrelsen konstaterar han att av 21 ordinarie och  
21 ersättare, är det bara två personer som före
träder mindre kommuner. Jag ser samma möns
ter i riksdagen, där allt fler ledamöter har sina 
rötter i de stora kommunerna. Tendensen finns 
även i regionala sammanhang.

– Är den klassiska svenska  
landsbygden en tidsepok som går mot sitt slut?

– Ja, det får vi hoppas.

Världshistorien är full av epoker som tycks vara 
begränsade i tid; antiken, romarriket, bondesamhället, 
industrialismen och så vidare. Är den klassiska svenska 
landsbygden en tidsepok som går mot sitt slut?

– Ja, det får vi hoppas. Att treva efter en åter
ställningsknapp för att hitta tillbaka till någon 
romantiserad landsbygd som är museum och 
rekreationsort för stadsbor är inget sträva efter. 
Det handlar i stället om en modern landsbygd 
som balanserar livskvalitet med funktion. 

En funktion som Peter menar är helt avgö
rande är serviceutbudet. Stora delar av samhälls
bärande verksamheter som post, bank, arbetsför
medling, polis med mera retirerar från tidigare 
positioner där de var spridda över hela landet, 
till att i många fall enbart finnas i de större stä
derna. I Gullspångs kommun, till exempel, lades 
det sista bankkontoret ned i november 2016. 

– Ofta faller inte en trakt samman i och med 
att en tjänst läggs ned eller flyttas. Det allvarli
gaste är att handlingen markerar att ”vi tror inte 
längre på den här bygden”. Den känslan kostar 
enormt mycket och kan bidra till att en bygd på 
sikt vittrar sönder.

Peter Lindroth menar att det finns oerhört 
mycket att göra när det gäller samordning av 
myndigheters serviceutbud på en ort. Det hand
lar inte enbart om fysisk plats, utan om en ny 
syn på gränsöverskridande samarbete. 

Samhällsservice har inte bara blivit svagare. 
Sedan omregleringen 2009 har antalet apotek 

– Är den klassiska svenska landsbygden 
en tidsepok som går mot sitt slut?
– Ja, det får vi hoppas.
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i Sverige ökat med 40 procent. För 99 procent 
av Sveriges befolkning är restiden mindre än 20 
minuter till närmaste apotek. Vissa receptfria 
läkemedel säljs också via servicehandel och 
bensinstationer. En ökad satsning på ehandel 
kommer att förbättra tillgängligheten ytterligare.

Ser du att detta goda exempel kan smitta av sig?
– Absolut. Det gäller att hitta nya vägar när 

förutsättningar förändras. Digitalisering ger 
stora möjligheter, samtidigt som den i alla sam
manhang varken kan eller bör ersätta mänsklig 
kontakt. 

Om man ser bio som en slags samhällsservice, 
åtminstone som en social mötesplats, så har ju 
många biografer försvunnit från landsbygden. 
Digitaliseringstekniken har fört med sig att min
dre biografer inte längre behöver vänta veckovis 
på att få en kopia. Detta applåderar Peter.

– Jag betraktar bio som något av en institu
tion. En kommun utan biograf är en utarmad 
kommun. I sammanhanget tänker jag på norr
landskommunen Åsele med ungefär 2 800 invå
nare. Via sin biograf direktsänder de konserter 
av världsklass från Metropolitan Opera i New 
York. Ofta med fullsatta hus!

”Unga vill bo där det är roligt att bo.”

Lennart Ekmark, legendarisk IKEAmed
arbetare som formulerade begreppet 
demokratisk design, har vid ett tillfälle 
sagt att det inte behövs avancerade ut

redningar för att fastställa var unga människor 
vill bo. Den enkla sanningen är att ”unga vill  
bo där det är roligt att bo”. Roligt att bo är det 
väl där det finns utvecklingsmöjligheter, jobb 
och där det händer saker.

Hur ska landsbygden matcha städernas  
attraktionskraft?

– Spontant är mitt svar ”mission impossible”. 
Samtidigt är attraktion något som förändras hos 
människan över tid beroende på livssituation. 
För mig handlar landsbygdstorstad inte om en 
tävling där den ena i slutet står som vinnare och 
den andre som förlorare, utan om att hitta en 
balans där hela Sverige med dess olikheter kan 
leva.

Ett helt avgörande argument för en hållbar 
landsbygd är livskvaliteten. Och den handlar 

inte enbart om natur, utan om till exempel små
skalighet och vad i livet man värderar. Apropå 
småskalighet så märker jag som kommunalråd 
av den på ett mycket påtagligt sätt. Varje dag 
när jag cyklar till jobbet, så möter jag mängder 
av kommuninvånare. Möten på cykeln, prome
nader och i livsmedelsaffären ger många tillfäl
len till samtal.

Nästan femtio av Sverige 290 kommuner har färre än 
8 000 invånare. Tror du på att denna storlek fungerar 
för att leverera välfärd enligt de kommunala ansvars
uppgifterna i framtiden?

– Det är fel att stirra sig blind på antalet 
invånare. Väsentligt viktigare är det se på andra 
förutsättningar som till exempel andelen äldre, 
skattekraft, näringsliv och kommunikationer.

Finns det en rädsla hos de mindre kommunerna att 
tala om sammanslagningar och effektiviseringar som 
till exempel får effekten att antalet politiker – och 
därmed den egna makten minskar?

– Jag har faktiskt aldrig upplevt viljan att 
värna om en liten kommun som en maktfråga. 
Sammanslagningar är inget standardrecept, 
eftersom dessa inte minskar de geografiska av
stånden. Grundproblemet ligger inte i att många 
svenska kommuner är små, utan att de samtidigt 
är för stora!

Peters kommunalrådskollega i Arjeplog,  
Britta Flinkfeldt Jansson, har på ett seminarium 
om kommunernas framtid berättat att om skulle 
hennes hemkommun samt Sorsele och Arvid
sjaur i ett tankeexperiment slås ihop, så skulle 
dessa tre få samma areal som Sveriges 105 till 
ytan minsta kommuner.

”Grundproblemet ligger inte  
i att många svenska kommuner är små, 

 utan att de samtidigt är för stora!”

När det gäller digital infrastruktur så 
finns det fortfarande stora skillna
der i Sverige. I ett antal områden i 
Norrlands inland, Småland och norra 

Skåne har färre än 30 procent av befolkningen 
tillgång till bredband med 100 Mbit/s, vilket 
är en norm för snabbt bredband. I december 
2016 presenterade digitaliseringsminister Peter 
Eriksson en regeringsstrategi med målet att 
hela Sverige  ska ha tillgång till snabbt bred a

– Jag betraktar bio som något av en 
institution. En kommun utan biograf 
är en utarmad kommun, säger  Peter 
Lindroth.
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band senast år 2025. Den tidigare strategin från 
2009 hade målet att minst 90 procent av alla 
hushåll och företag skulle ha tillgång till snabbt 
bredband år 2020. Denna händelseutveckling 
välkomnas av Peter Lindroth. 

– Obegripligt med en strategi som medger att 
endast 90 procent av invånarna har tillgång till 
bra bredbandslösning. Effekten skulle ju bli att 
nästan en miljon av tio miljoner invånare skulle 
stå utan ett effektivt bredband. Det rimmar 
mycket illa med en ambition att hela Sverige ska 
leva. Nu ser vi fram mot leveransen!”

”Den nya regeringsstrategin är att hela Sverige ska 
ha tillgång till snabbt bredband senast 2025.

– Nu ser vi fram mot leveransen!”

Distansarbete ökar i Sverige, och storstä
der och förortskommuner dominerar. 
Där har nästan hälften möjlighet att job
ba utanför arbetsplatsen. Var tredje man 

och var fjärde kvinna gör det. Sex av tio arbetsgi
vare med högutbildad personal och tjänsteinrikt
ning har anställda som arbetar på distans. 

Är distansarbete förunnat städerna som en följd av att 
utbildningsnivån är högre?

– Så kan det vara. En delförklaring kan också 
vara att distansarbete fungerar i större utsträck
ning för tjänsteföretag.

Anna Araskog, en av cheferna på Arbetsför
medlingen i Stockholm, menar att det är mycket 
enklare att hitta duktiga medarbetare som stan
nar längre när man har möjlighet att rekrytera på 
andra orter än i Stockholm. Hon har en poäng i 
resonemanget menar Peter, som här ser ett stänk 
av vidgade arbetsmarknadsregioner. Och därmed 
är samtalet inne på förutsättningar för förstorade 
arbetsmarknadsregioner. 

I dag pendlar en tredjedel av alla Sveriges 
förvärvsarbetande. Ungefär hälften av dessa har 
relativt korta pendlingsavstånd på mindre än fem 
kilometer. Alla har inte arbetsuppgifter som kan 
utföras på distans. Speciellt gäller det okvalifice
rade arbeten.

För mig är ett fungerande järnvägssystem med  
pålitliga tidtabeller mycket mer värdefullt  
än höghastighetståg.

Ett av flera projekt är Oslo–Stockholm 2.55 
med syfte att minska restiden mellan de två 
huvudstäderna till mindre än tre timmar. Grund
tanken är inte att skapa ett höghastighetståg, utan 
att utveckla en väl fungerande järnvägsförbindelse 
där kapaciteten på befintlig järnväg nyttjas i 
kombination med att vissa sträckor kompletteras. 
Skulle detta projekt bli verklighet, skulle arbets
marknadsregionerna förändras i ett slag.

Hur betydelsefull är utvecklad infrastruktur för att 
hela Sverige ska leva?

– Den är förstås viktig. Samtidigt är det viktigt 
att förstå att snabbare tågförbindelser oftast 
innebär färre stopp. Och de som påverkas är de 
mindre orterna längs med sträckningen.

Men är det inte okej att ta sig till exempel Karlstad en 
kortare sträcka med bil, för att sedan fortsätta resan 
med tåg och få en sammanlagd restid som är avsevärt 
kortare?

– Det kan ligga något i det. Samtidigt måste 
den oerhörda investeringskostnaden som måste 
till för att spara ett antal minuter vägas mot an
dra investeringar, till exempel i vägnätet. För mig 
är ett fungerande järnvägssystem med pålitliga 
tidtabeller mycket mer värdefullt än höghastig
hetståg.

Av Sveriges ungefär 4,3 miljoner hushåll är 
fyra av tio ensamhushåll. Ett antal som bara 
ökar, vilket gör Sverige till det land i världen med 
flest ensamhushåll i förhållande till folkmängden. 
Är detta en effekt av urbaniseringen eller vad? Är 
det skillnad mellan stad och land?

”En av mina favoritfrågor när jag möter  
affärsbanker är ’hur stora kreditförluster gör ni  

på era företag på landsbygden?’ 
Då brukar jag inte få något svar.”

– Min uppfattning är att de sociala banden är 
starkare på landsbygden. I många fall finns också 
en stark vilja att vara lojal med sina löften. En av 
mina favoritfrågor när jag möter affärsbanker är 
’hur stora kreditförluster gör ni på era företag på 

Grundtanken med projektet Oslo–
Stockholm 2.55 är inte att skapa ett 
höghastighetståg, utan att utveckla en 
väl fungerande järnvägsförbindelse.
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landsbygden?’ Då brukar jag inte få något svar.
Som borgerlig vigselförrättare får jag också 

personliga bekräftelser på den statistisk som 
visar att äktenskapen varar betydligt längre på 
landsbygden. 

Peter har rätt. I vissa norrlandslän varar gif
termålen upp till 30 år, medan de i Stockholm i 
snitt är 19 år långa.

I tio av Sveriges kommuner står ett enskilt 
företag för 50 procent av lönesumman i det 
privata näringslivet. Flera av dessa före
tag är exportintensiva och påverkas i hög 

utsträckning av världsmarknaden. 

Hur minskar man sårbarheten i dessa kommuner? Hur 
kan man hantera en nedläggning?

– Här är det viktigt att ha en plan B. Och allt 
behöver inte handla om expansion eller ens om 
att behålla ett nuläge. Ett scenario med 1 000 
färre invånare än tidigare tvingar oss att tänka 
nytt och annorlunda. Jag tror att det är viktigt 
att förstå att om en stor arbetsgivare försvinner, 
så behöver den nödvändigtvis inte ersättas av en 
lika stor. Många gånger är det bättre med många 

små. Det kan vara en mödosammare väg, men 
ger väsentligt bättre riskspridning.

Skillnaderna i kommunernas ekonomiska 
förutsättningar ökar. Under perioden 2005 till 
2013 ökade lönesumman i till exempel Mel
leruds kommun med 0,6 procent samtidigt som 
motsvarande ökning i Sundbybergs kommun var 
45,5 procent. Den totala lönesumman påverkar 
både köpkraften och skatteunderlaget, varav det 
sistnämnda förstås är mycket betydelsefullt för 
kommunernas framtid. Samtidigt menar Peter 
Lindroth att lönesumman måste även betraktas 
ur en kostnadsaspekt, eftersom invånarnas kost
nad för boende med mera hör till pjäsen. 

”Peter Lindroth ropar inte på kvotering.  
Utan på sunt förnuft.”

Peter kan konstatera en tydlig jobbpolarise
ring. Nästan 10 000 statliga jobb har försvunnit 
från landsbygden 2005–2015. Statliga arbetstill
fällen fortsätter att försvinna från landsbygden. 
Med Jordbruksverkets definition bor 34 procent 
av Sveriges befolkning i landsbygds eller gles
bygdskommuner. I dessa kommuner finns knappt 

Glöm bilden av landsbygden som något 
slags museum. Framtiden för landsbygden 
finns inte i backspegeln.
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15 procent av de statliga jobben. I Stockholm, 
med 20 procent av landets befolkning, finns 30 
procent av de statliga jobben.

 Ändå ropar Peter Lindroth inte på kvotering. 
Utan på sunt förnuft. Han menar att det finns 
en tydlig kompetensförsörjningsaspekt när det 
gäller placering av statliga verksamheter. Men 
signalvärdet är viktigt och det är ett stort ansvar 
att värdera olika etableringsorter och att inte 
tänka rutinmässigt. 

Apropå stimulansåtgärder – i Norge blir arbetsgivar
avgiften lägre ju längre ifrån huvudstaden Oslo man 
kommer. Är det en idé för Sverige att adoptera?

– Frågan är inte alldeles så enkel att besvara. 
Ska en insats ge effekt måste den vara kraftfull, 
vilket kostar pengar. Som jag uppfattar situatio
nen i Norge, så fortsätter flyttlassen mot Oslo, 
trots ett antal ekonomiska stimulansåtgärder 
riktade till lands och glesbygden. Men principi
ellt är tankar i denna riktning intressanta. 

Av 2,76 miljoner sysselsatta inom företags
sektorn år 2013 hade bara knappt 25 procent 
en utbildning längre än minst två år eftergym
nasial utbildning. Företagssysselsatta med högre 
utbildning finns i större utsträckning i större 
FAregioner. (FA står för funktionell analys och 
används som begrepp av Tillväxtverket.) Det är 
också i dessa FAregioner som andelen högutbil
dade ökar mest. ’Tas kunskap och humankapital 

som en avgörande drivkraft för den ekonomiska 
utvecklingen kommer koncentrationen av hög
utbildade att bidra till en ännu starkare polari
sering mellan städer och mer avlägset belägna 
landsbygdsregioner.’ Detta säger Tillväxtanalys, 
myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar 
och analyser.

Vilken roll ser du att universitet och högskolor kan 
spela i landsbygdskommuner?

– De har en stor betydelse. Inte minst med da
gens möjligheter till distansutbildning. Förutsatt 
att ett snabbt bredband är på plats …

”Gnällkommuner har sämst chans att lyckas.”

Kommunerna får ju bidrag av Migra
tionsverket för att på lokal nivå kunna 
ta ansvar för den ökade flyktingin
vandringen. Den så kallade sekundär

omflyttningen från landsbygd till storstäder och 
större städer ökar, och riskerar att fortsatt göra 
det om landsbygden inte kan erbjuda tillräckligt 
med jobb. Enligt en rapport från Landsbygds
nätverket behöver en femtedel av kommun
invånarna bestå av utlandsfödda för att klara 
arbetskraftsbehovet år 2030.

Fram till 2023 kommer en femtedel av den 
nuvarande arbetskraften att uppnå pensions ålder, 
samtidigt som påfyllningen av personer som 
matchar arbetsgivarnas sökprofiler är svag.

Vilka förutsättningar ser du för att detta långsiktigt 
ska landa på ett bra sätt hos Sveriges kommuner? 
Hur ser du på den ökade flyktinginvandringen? Kan 
den bidra till att små kommuner får ett lyft både 
befolkningsmässigt och utvecklingsmässigt? Vad 
händer när de statliga bidragspengarna tar slut?

– Här är det viktigt att brinna för att hitta 
lösningar. Gnällkommuner har sämst chans att 
lyckas. Huvudnycklarna heter bostad, utbild
ning, jobb och möten. Här måste vi på ett helt 
annat sätt än tidigare hitta former för kommuni
kation och samarbete. Det handlar om det lokala 
näringslivet, lärosäten, arbetsförmedling, länssty
relse, kommunen och det ideella föreningslivet, 
ja alla! Vi måste hitta ett fungerande lotssystem.

– I sammanhanget vill jag gärna nämna 
föreningarna i Karlsborg. I en situation där helt 
plötsligt 11 procent av kommunens befolkning 
var asylsökande, blev situationen tuff. Utan för
eningarnas hjälp hade vi inte haft en suck!
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”Det kanske inte är rimligt att Bjurholms  
kommun med 2 400 invånare ska ha samma 
leveransförmåga som Stockholms kommun  

med över 900 000 invånare.”

Samtalet kommer in på de tankar som har 
lanserats från olika håll om asymmetriskt 
ansvar, det vill säga att en resurs starkare 
kommun skulle kunna ta över vissa an

svarsområden från grannkommuner med sämre 
kompetens och genomförandeförmåga.

– Tanken är intressant. Det kanske inte är rim
ligt att Bjurholms kommun med 2 400 invånare 
ska ha samma leveransförmåga som Stockholms 
kommun med över 900 000 invånare.

 Frågan om asymmetriskt ansvar berördes redan 
2007 av den så kallade Ansvarskommittén som 
leddes av landshövding Mats Svegfors.

– Dock verkar det inte som att ämnet är närva
rande i dagens politiska agenda.

Det kommunala utjämningssystemets uppgift är 
att skapa likvärdiga förutsättningar för obligato
risk kommunal verksamhet. Systemet finansieras 
till största delar av staten och till en mindre del 
(cirka 5 procent 2015) av kommuner med hög 
skattekraft. Staten fördelar pengarna efter kom
muners behov enligt fler än 100 variabler. Peter 
tycker systemet i princip är bra, och ser inga alter
nativ. Han ser en myt att ta kål på. Den handlar 
om att det enbart är landsbygden som tar del av 
utjämningssystemet. I själva verket är det många 
kommuner som gör det, även ett antal i Stock
holmsregionen.

”Beklagligt att så många tror att urbaniseringen 
enbart handlar om flyttlass till Stockholm

När det gäller urbaniseringen slår Peter 
Lindroth fast att det beklagligt att så 
många tror att den enbart handlar om 
flyttlass till Stockholm.

Betänkandet innehåller många bra idéer, men det 
är långt kvar till dess att de blir verklighet. Alltför 
många gånger har vällovliga idéer presenterats, 
men resultaten har uteblivit.

– För Karlsborgs kommun sker de stora för
flyttningarna inom kommunen eller till grann
kommunen Tibro. Och motsvarande situation 
gäller för väldigt många av Sveriges kommuner. 
Denna bild är mycket viktig att bära med när vi 
talar om landsbygdens utveckling och hållbarhet. 
Diskussi onen får därför inte fokuseras på Stock
holm. Sveriges styrka finns i dess mångfald.

”Alltför många gånger  
har vällovliga  

idéer presenterats, men  
resultaten har uteblivit.”

Peter upplever att det saknas en poli
tisk strategi på nationell nivå för hur 
Sverige utanför de stora städerna ska 
utvecklas. Detta trots en parlamentarisk 

enig landsbygdskommitté i politisk enighet har 
föreslagit ett 75punktsprogram med insatser för 
en starkare landsbygd.

– Landsbygdskommitténs slutbetänkande 
är mycket glädjande. Viktigt att man i så stor 
utsträckning verkar vara överens. Betänkandet 
innehåller många bra idéer, men det är långt 
kvar till dess att de blir verklighet. Alltför många 
gånger har vällovliga idéer presenterats, men 
resultaten har uteblivit.

Kanske bedöms vi som bor på landet som en 
ointressant grupp för politikerna? Måhända är 
andra väljargrupper mer intressanta? Tittar man 
på de politiska partiernas hemsidor är det glest 
när det gäller program för en starkare landsbygd.

Samtalet kommer in på kampvilja och när 
Sveriges bordtennislandslag besegrade Kina i 
lagVM 1989. Vid den här tidpunkten hade Kina 
två miljoner heltidsspelare. Sverige hade tio. Så 
visst går det att vinna trots att man har oddsen 
emot sig. 

Resan för den nya landsbygden ska visa det, 
menar Peter Lindroth.  W

Intresserad av källhänvisningar?  
Besök www.kommuninvest.se/ 
DialoginslagPeterL



5 frågor till en förnyare

Gunilla Petersen är diakon i Furuhöjdskyrkan  
i Alunda församling i Östhammars kommun.  
Med det sociala företaget Nytänk vill hon visa 
att civilsamhället och kyrkan kan hjälpa till att  
få fler i sysselsättning. 

Vad är syftet med projektet Nytänk? 
– Vårt syfte är att hjälpa människor in i arbete.  
Vi tror att en meningsfull sysselsättning är viktig för 
både den fysiska och psykiska hälsan. Med ett socialt 
företag kan vi få en ekonomi runt verksamheten.

Vilka är målgruppen? 
– Alla som i dagsläget står utanför eller långtifrån 
arbetsmarknaden. Det kan vara nyanlända som 
behöver en första plats att träna språket och komma 
ut på en svensk arbetsplats. Eller långtidsarbetslösa, 
sjukskrivna och funktionshindrade.

Hur går ni tillväga för att hitta sysselsättningar?
– Vi utgår ifrån vår secondhandbutik med bensinsta
tion och café. Där finns många arbetsuppgifter och 
en positiv och inkluderande arbetsmiljö med många 
volontärer. Vi utvecklar verksamheten stegvis när 
behovet av sysselsättning ökar. 

Vilka resultat har ni fått hittills? 
–  Vi ser glädjande resultat med varje individ som får 
chansen att jobba hos oss. En av de första vi tog emot 
var en ung kille från Iran som under tiden han läste 
Svenska för invandrare (SFI) gjorde praktik. Han har 
nu efter drygt 18 månader i Sverige fått en anställ
ning som reporter på Sveriges Television (SVT). Det 
visar vikten av att snabbt komma ut på praktik och 
få kontakt med det svenska arbetslivet.

Var hoppas ni vara om ett år?
– Då hoppas vi kunna se tillbaka på att flera personer 
kommit in på arbetsmarknaden, att Nytänk har god 
ekonomi så att vi kan ta emot fler personer till arbets
träning och praktik. Behovet av sysselsättning är stort 
och alla kan dra sitt strå till stacken! 

En ny väg in  
i arbetslivet

TEXT: JONAS LANNERING  FOTO: INGELA SÖDERMAN

Kommuninvest Dialog #1 201718



Kommuninvest Dialog #1 2017 19

a

Det har skett stora förändringar inom hållbarhet under de senaste 
åren. Amanda Jackson, hållbarhetsexpert och Björn Bergstrand, 

Kommuninvests nya hållbarhetschef, reder ut begreppen.
TEXT: LINDA NYSTRÖM

Vägen mot ett 
mer hållbart samhälle



luft, i vissa fall under flera år framöver, förklarar 
Amanda Jackson.

Ytterligare ett exempel som visar på hur håll
barhet hänger samman är Agenda 2030. Under 
2015 enades världens ledare kring hur arbetet 
med millenniemålen skulle tas vidare, och det 
fortsatta arbetet fick namnet Agenda 2030.  
Agendan består av 17 globala mål för hållbar 
utveckling och alla målen går att placera in   
i någon av de tre dimensionerna. Ett mål exem
pelvis är mål #8: Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt.  

– Inom näringslivet handlar hållbarhet om 
att bygga upp och utveckla sin verksamhet 
långsiktigt, genom att visa hänsyn till människa 
och miljö i alla processer och beslut, förklarar 
Amanda Jackson. 

Att implementera ett långsiktigt hållbarhets
arbete bygger på kommunikation mellan med
arbetarna, ledning och de som styr hållbarhets
arbetet.

– För att hållbarhetsarbetet ska bli effektivt 
behövs kompetens, engagemang och resurser. 
Medarbetarna behöver vara involverade och ha 
kunskap om vad hållbarhet innebär för bolaget. 
Givetvis behövs även hållbarhetsexpertis, engage
mang från ledningen och att system och rutiner 
sätts på plats. 

Hållbarhet, och att arbeta hållbart 
innebär ett långsiktigt arbete oavsett 
vilken bransch det handlar om. 

– Många bolag tar hållbarhetsfrå
gan på allvar och är ledande på hållbarhet. Men 
generellt behövs mer göras. Finanssektorn exem
pelvis skulle kunna ta en roll som katalysator till 
större förändringar inom näringslivet, förklarar 
Amanda Jackson. 

DETTA ÄR  
DEN NYA LAGEN
Regeringen har beslutat att det 
från och med 2017 blir obligatoriskt 
för stora bolag att hållbarhetsrap-
portera. Hållbarhetsrapporten ska 
innehålla de icke-finansiella upplys-
ningar som behövs för förståelsen 
av företagets utveckling, ställning, 
resultat och konsekvenserna 
av dess verksamhet, däribland 
upplysningar i frågor som rör miljö, 
personal och sociala förhållanden, 
respekt för mänskliga rättigheter 
och motverkande av korruption. 
Lagändringen har sin bakgrund i 
ett nytt EU-direktiv där målet är 
att det ska bli lättare att analysera 
företagens hållbarhetsarbete och 
att öka förtroendet för företagen. 

AGENDA 2030
Agenda 2030 är en fortsättning 
på Milleniemålen som världens 
enades om år 2000. Agenda 2030 
består av de sjutton globala målen 
för hållbarhet som tillsammans 
ska skapa en bättre värld genom 
att avskaffa extrem fattigdom, 
minska ojämlikheter och orättvisors 
i världen samt genom att lösa 
klimatkrisen.

A manda Jackson har mång
årig erfarenhet från hållbar
hetsarbete. Med studier i 
ekonomi och mänskliga rät
tigheter i bagaget har hon 
bland annat arbetat fram en 
hållbarhetsstrategi för en av 
de större bankerna samti

digt som hon fick många av bankerna att sluta 
finansiera och investera i kärnvapen. Hon har 
hunnit med mycket de senaste tio åren, samtidigt 
som även hållbarhetsarbetet har utvecklats. 

– Synen på hållbarhet har förändrats oerhört 
mycket. När jag började arbeta med hållbarhet 
pratade alla om det som något synonymt med 
miljön. Då saknades ett fokus på sociala frågor, 
och de sociala frågor som togs upp fokuserade 
mer på filantropi och samhällsengagemang. I 
dag omfattar hållbarhetsarbetet så mycket mer, 
förklarar Amanda Jackson. 

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt 
bevara vattnets, jordens och övriga ekosystems 
produktionsförmåga och att minska den nega
tiva påverkan på naturen och människors hälsa. 
Hållbarhet brukar delas upp i tre olika dimensio
ner: social, ekologisk och ekonomisk. Ett aktivt 
hållbarhetsarbete med dessa tre dimensioner 
innebär ett samhälle där grundläggande mänsk
liga rättigheter uppfylls och där man tillsammans 
hushåller med mänskliga och materiella resurser. 
Detta sida vid sida med en ekonomisk utveckling 
som inte medför negativa konsekvenser för den 
ekologiska eller sociala hållbarheten.

– Vad gäller hållbarhet hänger allt ihop. Vid 
exempelvis föroreningarna från oljeledningar 
och oljekällor utsätts inte bara miljön för stora 
risker utan även kvinnor, män och barn utsätts 
för hälsorisker, kontaminerad mark, vatten och 
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Amanda Jackson är tidigare 
hållbarhetschef på Swedbank. 
Numera har hon motsvarande 
roll på Nobia AB.



22 Kommuninvest Dialog #1 2017

 

Björn Bergstrand tillträdde som hållbar
hetschef på Kommuninvest hösten 2016.

– Hållbarhet är en naturlig del av 
vad vi håller på med och en del av vårt 

uppdrag och vision. Huvuduppgiften är att förse 
kommunsektorn med finansiella lösningar som 
bidrar till ett gott och hållbart samhälle, förklarar 
Björn Bergstrand. 

När Kommuninvest bildades i mitten på 
1980talet så var det en reaktion på de ofördel
aktiga lånevillkor som de traditionella bankerna 
erbjöd kommunerna. Redan då var siktet tydligt 
– att skapa ett finansiellt samarbete som inte bara 
skulle vara bärkraftigt över tid, utan som också 
skulle bidra med hållbara finansiella lösningar.

Med åren har Kommuninvests syn på hur man 
ska arbeta med hållbarhet förändrats. 

– Ett hållbarhetsarbete spänner i dag över 
så många områden, vilket kräver en utvecklad 
organisation från vår sida. Tidigare har vi inte sett 
behovet av utpekat ansvar hos en speciell funk
tion. Men det har blivit tydligt att även vi behöver 
arbeta mer systematiskt med dessa frågor. Det är 
viktigt, inte minst för att vi ska kunna stötta våra 
medlemmars hållbarhetsarbete.

Björn Bergstrand lyfter fram miljöfrågan som 
ett exempel. Många kommuner har ambitiösa 
miljöprogram och vill spegla detta i sina inves
teringar, exempelvis när det byggs nya bostäder 

Amanda Jackson har verkat i finansbranschen 
under många år och har på så sätt arbetat med 
många olika branscher som funnits i bankens 
portföljer, hon har även med sig perspektiv 
från arbete i civilsamhället och sina studier i 
mänskliga rättigheter. Hon har en stor moralisk 
kompass och spenderar sin fritid med styrelsear
bete för Amnesty International. 

– Det finns massor av människor där ute som 
vill förändra samhället. Som enskild individ kan 
en bidra på många sätt, en behöver inte nöd
vändigtvis sitta i en styrelse som jag gör. Jag tror 
en kan göra väldigt mycket, exempelvis se över 
vilken typ av varor en väljer att köpa och höja 
sin röst varje gång en identifierar problem eller 
missförhållanden. En kan också ställa frågor 
om hållbarhet till alla bolag där en handlar. På 
så sätt kan en påverka bolag, berättar Amanda 
Jackson. 

– Specifikt för finansbranschen så kan en kika 
på Fair Finance Guide för att få vägledning över 
bankernas hållbarhetsarbete, fortsätter Amanda 
Jackson.

Fair Finance Guide är ett internationellt 
initiativ för att öka insynen i hur håll
bart bankerna investerar och som även 
granskat de större svenska bankerna 

och deras hållbarhetsarbete. Med stöd i Fair 
Finance kan man som kund föra en dialog med 
sin bank, föra en dialog med sin arbetsgivare 
och där man är kund. 

– Konsumentmakt förändrar inte världen, det 
krävs mer än så, men alla kan bidra med något, 
avslutar Amanda Jackson. W

Vi ska stötta medlemmarna i     deras hållbarhetsarbete

Vi ska vara   relevanta i våra  
medlemma   rs hållbarhetsarbete
Kommuninvest har nyligen utsett sin första 
hållbarhetschef – Björn Bergstrand. Dialog möter 
honom för ett samtal om uppdraget och visionen. 
”Då vi står för hälften av kommunsektorns upp
låning och är en etablerad aktör på internationella 
och nationella upplåningsmarknader är det 
genom vår balansräkning vi kan göra de främsta 
avtrycken”, menar Björn Bergstrand.



 

Den främsta prioriteten i vårt fortsatta arbete
är hur vi kan stödja de hållbarhetsinsatser som 
pågår ute i kommunerna. 

Vi ska stötta medlemmarna i     deras hållbarhetsarbete

Vi ska vara   relevanta i våra  
medlemma   rs hållbarhetsarbete

eller skolor. Kommuninvest vill synliggöra detta 
arbete och vara en del av utvecklingen på lämp
ligt sätt. Sedan sommaren 2015 kan de kommu
ner som genomför miljöinriktade investeringar 
finansiera dessa med så kallade Gröna lån, som 
blir gröna efter att de granskats och godkänts av 
de kommunala miljöexperter som ingår i Kom
muninvests miljökommitté. De Gröna lånen har 
blivit populära och sedan en tid tillbaka erbjuds 
de också till lägre pris än sedvanliga lån. Kom
muninvests förhoppning är att de Gröna lånen 
och miljökommitténs arbete också ska bidra till 
ett ökat utbyte mellan miljö och ekonomifunk
tionerna i medlemskommunerna. 

– Genom de Gröna lånen och de gröna obliga
tionerna har kommunernas miljöarbete fått stor 
uppmärksamhet både nationellt och interna
tionellt. Arbetet bidrar också till att sektorn via 
Kommuninvest skapar strukturer och riktlinjer 
för vad som ska anses vara grönt, och hur nyt
toeffekter kan mätas.

För att undersöka vad Kommuninvests 
medlemmar, kunder och andra intressenter 
tycker om inriktningen på hållbarhetsarbe

tet genomfördes i slutet av 2016 en intressentun
dersökning. Resultatet var för Björn Bergstrand 
inte helt oväntat. 

– Det var ganska tydligt att våra intressenter 
vill att vi ska agera via kraften i vår balansräk
ning, genom vår upplåning och utlåning och i 
vårt samarbete med andra finansiella aktörer. 
Allra viktigast var miljöaspekter i utlåningen, 
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Björn Bergstrand, hållbarhetschef på 
Kommuninvest.

vilket indikerar att det arbete som gjorts med 
Gröna lån är angelägna och bör fortsätta. Den 
främsta prioriteten i vårt fortsatta arbete är hur 
vi kan stödja de hållbarhetsinsatser som pågår 
ute i kommunerna. Grön finansiering är ett om
råde, ett annat är det sociala.

Parallellt med det ökade intresset för gröna 
investeringar pågår en utveckling även inom 
socialt inriktade investeringar. Exempelvis har 
Norrköpings kommuns arbete med Sveriges 
första sociala utfallskontrakt, eller en s.k. Social 
Impact Bond. Principen bygger på kontrakt mel
lan offentliga sektorn och privata företag eller ci
vilsamhället rörande exempelvis sociala insatser, 
och där ersättningen kopplas till utfall. 

Under 2017 ingår Kommuninvest i en 
förstudie tillsammans med Sveriges Kom
muner och Landsting, forskningsinstitutet 

RISE (Research Institutes of Sweden) och Euro
peiska Investeringsbanken, där man bland annat 
tittar på möjligheten att överföra erfarenheter 
från grön finansiering, för att skapa ett liknande 
finansiellt instrument för investeringar som görs 
med utgångspunkt från sociala drivkrafter. 

– För Kommuninvest är det angeläget att följa 
och delta i utvecklingen kring sociala investering
ar. Vi tror också det kan vara intressant för våra 
låntagare. Vårt viktigaste uppdrag är att vara 
relevanta för alla våra medlemmar, med konkur
renskraftiga finansiella lösningar som stöttar 
kommunernas långsiktiga samhällsbygge. Och 
allt hänger ihop, avslutar Björn Bergstrand. W
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God beredskap
inför framtida
finansstormar

— De svenska bankernas motståndskraft och förmåga att klara
av en ny finanskris är betydligt bättre i dag än 2008.

Tillsammans med starka statsfinanser och en hanterlig statsskuld 
innebär det att Sverige står väl rustat inför framtida finansiella

oväder, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.
TEXT: ANDERS BORG  FOTO: MAGNUS GLANS

Som chef för Riksgälden 
leder Hans Lindblad en 
av de myndigheter som 
har ansvar för att bevara 
den finansiella stabiliteten. 
Från sitt kontorsrum på 
sjunde våningen i hörnet 
av Norrlandsgatan och 

Jakobsbergsgatan i centrala Stockholm 
har han utsikt över huvudkontoren för de 
storbanker som utgör en viktig del av det 
svenska finansiella systemet. Han konstate

rar att mycket har förändrats till det bättre 
sedan den finanskris som hade sin upprin
nelse för nio år sedan.

– Skillnaderna mot 2008 är betydande. 
De svenska bankerna är mer välkapitalise
rade och vi har sedan förra året ett tydligt 
ramverk för hur vi ska agera när en bank 
hamnar på obestånd, säger Hans Lindblad, 
men tillägger:

– Vi måste dock vara på det klara med 
att vi förr eller senare kommer att drabbas 
av en ny finanskris. Varje generation gör 

sina egna misstag och det är naivt att tro 
att vi numera befinner oss i ett tillstånd 
utan bankkriser.

Det ramverk som Hans Lindblad syftar 
på innebär att en bank eller annat finans
institut i en krissituation hanteras genom 
ett så kallat resolutionsförfarande, där 
Riksgälden tar kontroll över det pro
blemdrabbade företaget och skriver ned 
skulder eller omvandlar dem till aktier. 
Syftet med agerandet är dels att så snabbt 
som möjligt återskapa en frisk och fung a
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HANS LINDBLAD OM …

… högre räntor
När jag tog mitt första bostadslån 
var räntan 15 procent. En växande 
andel svenskar har bara upplevt 
räntor på mycket låg nivå och alla 
måste förstå att räntorna inte för 
all framtid kan vara så extremt 
låga som de är i dag. Bara en nor-
malisering av ränteläget med en 
fördubbling av räntekostnaderna 
skulle kunna vara ett dråpslag 
mot många högt belånade 
hushåll. Jag är orolig för om hus-
hållen klarar en sådan kostnads-
ökning utan att behöva skära ned 
sin konsumtion drastiskt.

… att minnet ibland är kort
Som ung tjänsteman på finans-
departementet var jag med under 
den ekonomiska krisen i början av 
1990-talet, och jag var även med 
och hanterade finanskrisen 2008 
och dess efterverkningar. Det är 
viktigt att kunskapen från tidigare 
kriser lever kvar och att nästa 
generation både är medveten om 
att det kan komma nya stormar 
och vet hur man agerar när de 
väl är här.

… intresset för svenska stats
obligationer
Det första internationella inves-
terare brukar säga är att svenska 
statspapper är dyra, och då svarar 
jag alltid: ”Kvalitet kostar”. Och 
uppenbarligen är det ett argu-
ment som går hem eftersom våra 
emissioner alltid är övertecknade 
flera gånger om.

vikten av att vi i Sverige har goda skyddsvallar. 
Det innebär snarare att vi, om något sådant skulle 
bli verklighet, måste stärka vår motståndskraft 
ytterligare.

Ä ven om det inte är så många hotande 
mörka moln på den finansiella himlen 
under inledningen av 2017 upprätthål
ler Riksgälden en ständig beredskap 

för oväntade händelser. Samarbetet inom det 
Finansiella stabilitetsrådet, där även regeringen, 
Riksbanken och Finansinspektionen ingår, är väl 
fungerande och myndigheterna fick goda omdö
men i Riksrevisionens utvärdering av förberedel
serna inför Storbritanniens folkomröstning om att 
lämna EU.

– Vi har tillgång till de medel och instrument 
som är nödvändiga och kan alltid låna det vi 
behöver. De offentliga finanserna i Sverige är i god 
ordning, vilket naturligtvis är bra utifrån ett sam
hällsekonomiskt perspektiv men också underlättar 
Riksgäldens arbete.

– Sveriges är ett stabilt land utifrån en rad olika 
perspektiv och har ett mycket gott anseende inter
nationellt. Vi betraktas med rätta som en nation 
som har kraft att genomföra nödvändiga struktu
rella reformer, och det oavsett regering. Samman
taget medför det att vi kan få förmånliga villkor 
på den internationella kapitalmarknaden. Näst 
ekonomiska tungviktare som USA och Tyskland är 
Sverige det land som lånar billigast, konstaterar 
Hans Lindblad belåtet.

Särskilt attraktivt på finansmarknaden är ”Riks
gäldens paradinstrument”, den svenska tioåriga 
statsobligationen. För att minimera kostnaderna 
för upplåningen bedriver man också oavbrutet 
olika marknadsvårdande aktiviteter för att tillgo
dose finansiärernas behov av låneinstrument.

De senaste åren har Riksbanken, som ett 
led i sin strävan att få upp inflationen 
till önskad nivå, köpt upp stora volymer 
statsobligationer. För Riksgälden är den 

utvecklingen inte odelat positiv eftersom fortsatt 
omfattande köp kan påverka likviditeten på obli
gationsmarknaden. Hans Lindblad uttrycker sig 

erande verksamhet, dels att säkerställa att kostna
derna bärs av aktieägare och fordringsägare. Till 
skillnad mot den senaste finanskrisen ska alltså 
inte skattebetalarna behöva skjuta till pengar.

– Med resolutionsförfarandet har vi skapat en 
insolvenshantering som liknar den som tillämpas 
när vanliga företag hamnar på obestånd. Det är 
minst sagt rimligt att de som får tillgodoräkna 
sig vinsterna när bankerna går bra också är med 
och tar ansvar för förlusterna. Skillnaden mot 
vanliga företag är dock att systemviktiga banker 
inte får gå omkull, och därför måste staten ta 
över kontrollen i ett krisläge, förklarar Hans 
Lindblad.

– Samtidigt måste man komma ihåg att påfrest
ningarna på samhället i en eventuell krissitua
tion inte stannar vid kostnaderna för att rädda 
nödställda banker. I ett sådant läge måste vi också 
räkna med stigande arbetslöshet och andra nega
tiva samhällseffekter, tillägger han.

Nyligen har Riksgälden beslutat om en preci
sering av hur bankernas skulder ska vara sam
mansatta för att möjliggöra ett effektivt resolu
tionsförfarande. Förenklat innebär beslutet att en 
högre andel av bankernas skulder ska utgöras av 
så kallade efterställda obligationer, det vill säga 
skulder som tas i anspråk för att bära förluster 
före lägre prioriterade skulder.

Enligt Hans Lindblad var bankerna redan för
beredda på de nya kraven som har en högst mar
ginell påverkan på kostnaderna. Riksgäldens egna 
beräkningar pekar på en fördyring för låntagarna 
med som högst 0,03 procentenheter.

Sedan den förra finanskrisen har en lång rad 
åtgärder vidtagits och förstärkta regelverk 
införts i syfte att stärka det finansiella 
systemets motståndskraft mot framtida på

frestningar. Signalerna, framför allt från politiskt 
håll i USA, om att regleringarna har gått för långt 
och att det är dags att i stället reversera delar av 
reglerna för de finansiella marknaderna, betraktas 
med oro av Hans Lindblad:

– En sådan utveckling vore väldigt olycklig. Alla 
är betjänta av robusta system och en långtgående 
internationell harmonisering av systemen. Att den 
diskussionen över huvud taget förs understryker 
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– Bankernas motståndskraft 
mot finansiella oväder är avse
värt bättre i dag jämfört med 
2008. Men vi måste ha klart 
för oss att vi förr eller senare 
kommer att drabbas av nya 
finanskriser, säger riksgälds
direktör Hans Lindblad.

Sveriges är ett stabilt land utifrån en rad  
olika perspektiv och har ett mycket gott anseende
internationellt.

dock försiktigt om köpen som gjorts av myndig
hetskollegorna vid Brunkebergstorg:

– Det viktigaste för internationella investerare är 
alltid att det finns en marknad där de statsobliga
tioner man köper kan omsättas. När centralbanker 
runt om i världen köper upp det egna landets stats
papper försämras likviditeten, det vill säga mäng
den obligationer som köps och säljs regelbundet 
minskar. Vi brukar säga att likviditetssituationen 
för närvarande är tillfredsställande, vilket är något 
sämre än tidigare, men ännu inte problematisk.

Hans Lindblad betonar vid flera tillfällen 
de goda relationerna som Riksgälden 
har med de olika aktörerna på den 
svenska finansmarknaden, inte minst 

Kommuninvest.
– Kommuninvest är en viktig och relativt stor 

aktör som bidrar till kommunernas och landsting
ens finansiering på ett bra sätt.

Han konstaterar att kommunernas skulder är 
lägre än statens, men att den kommunala upplå
ningen växer snabbare än BNP, vilket i längden 
kan bli problematiskt.

– När centralbanker snart lättar på gasen kom
mer vi att få se stigande räntor. I kombination 
med växande skulder innebär det ett högre kost
nadsläge för kommunerna. Eftersom den kommu
nala ekonomin måste vara i balans kan det leda 
till antingen skattehöjningar eller nedskärningar i 
verksamheten, påminner Hans Lindblad, men till
lägger avslutningsvis:

– Det här vet kommunerna. Jag är säker på att 
de gör den analysen och det är därtill viktigt att 
den upplåning som nu sker till övervägande del 
går till produktiva investeringar. W

HANS LINDBLAD
1986–1989   Handläggare  

Konjunkturinstitutet
1989–1995   Departements-

sekreterare finans-
departementet

1996–1997   Forskarstudier i 
nationalekonomi

1997–2003   Enhetschef/biträ-
dande chef penning-
politiska avdelningen, 
Riksbanken

2003–2006  Biträdande chef 
moderaternas  
riksdagskansli

2006–2013  Statssekreterare 
finansdepartementet

2010   Fil dr i national-
ekonomi

2013–  Riksgäldsdirektör



Norska kommuner
ska leda den

gröna omställningen
2015 korade det norska språkrådet  

”det grønne skiftet”, eller den gröna omställningen på svenska,  
till årets nyord. Dialogs reportageserie om Kommuninvests  

systerorganisationer fortsätter med norska Kommunalbanken,  
som med hjälp av gröna lån vill motivera landets  

kommunsektor att leda omställningen.  
TEXT: JONAS LANNERING   FOTO: ILJA C HENDEL
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Oslo är till skillnad från 
Stockholm fortfarande 
täckt i ett vitt snötäcke.  
Det är mitten av februari 
och Dialog är på plats för 
att besöka Kommunalban
ken, den norska motsvarig
heten till Kommuninvest. 

Kontoret är modernt och relativt stramt, väl i 
linje med hur banker brukar se ut. Men detal
jerna skvallrar också om att Kommunalbanken 
inte riktigt är som sina grannar här i Oslos 
finanskvarter. I ett skåp i entrén finns en samling 
flaggor  med alla Norges kommuner och fylken 
som en påminnelse om verksamhetens syfte – 
att ge långsiktig och stabil finansiering till den 
norska kommunsektorn. 

Men även om det primära syftet varit detsam
ma sedan starten 1927, har Kommunalbanken 
under de senaste åren också fått en ny roll. Ett 
ökat fokus på hållbarhet och miljö finns numera 
tydligt angivet i ägardirektivet, vilket resulterade 

i att Kommunalbanken 2010 blev först i Norden 
med att kunna erbjuda gröna lån till sina kunder. 

Det är kanske inte en slump att norrmännen 
hann före Kommuninvest inom detta område. 
För ett par år sedan utsågs det ”gröna skiftet” 
till årets nyord av det norska språkrådet. I alla 
sektorer pratar man i Norge om den gröna om
ställning som ska placera landet i förarsätet i den 
hållbara ekonomin. 

Målet från miljödepartementet är att 
utsläppen ska reduceras med 90 
procent fram till år 2050. På samma 
sätt som i Sverige har kommun

sektorn en stor roll att spela för att de hårda 
målen ska kunna uppnås. 

– Vårt främsta sätt att vara med och bidra till 
denna omställning är just genom att erbjuda 
gröna lån, vilket sker till lägre ränta jämfört med 
vanliga lån. Tanken är att vi ska premiera håll
bara och innovativa lösningar vilket är en tydlig 
förväntning från våra ägare. I förlängning a
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en ska det bidra till att hela den norska kom
munsektorn ska ta sitt ansvar för att Norge ska 
kunna uppnå sina miljömål, berättar Torunn 
Brånå som arbetar med miljö och hållbarhets
frågor på Kommunalbanken. 

Utöver att tillhandahålla själva finansie
ringen försöker Kommunalbanken sprida goda 
exempel inom den norska kommunsektorn så 
att fler kan ta tillvara på möjligheter som öpp
nas med den gröna omställningen. I dag ligger 
andelen gröna lån på ungefär samma nivå som 
för Kommun invest, cirka 10 procent av den 
totala utlåningen. 

– Men vi har än så länge en naturlig gräns 
för hur mycket gröna lån vi kan erbjuda 
eftersom vi där ger en rabatt på räntan, vilket 
vi måste kompensera för med våra vanliga lån, 
säger Torunn Brånå. 

Det är enkelt att se likheterna mellan Kom
muninvest och Kommunalbanken. Med samma 
övergripande syfte, marknadsandelar på runt 
hälften av kommunsektorns totala låneskuld  
och liknande offensiva satsningar på hållbarhet 
är det verkligen tal om syster organisationer, där 
det går att inspireras och lära från varandra.  

– Det som främst skiljer från Kommuninvest 
är att vi inte är någon medlemsorganisation. 
Vi ägs i stället helt av norska staten som också 
tillsätter vår styrelse. Sen har vi helt klart 
mycket gemensamt med Kommuninvest och vi 
delar i stort sett samma utmaningar som dem, 
förklarar Kristine Falkgård, Kommunalban
kens VD. 

Ett tydligt exempel på en sådan ge
mensam utmaning är att hantera det 
ökande investeringsbehovet i kom
munsektorn. I både Norge och Sverige 

förväntas den kommunala låneskulden öka 
betydligt under det kommande decenniet. En 
växande befolkning, förändringar i den demo
grafiska strukturen och inte minst den gröna 
omställningen är några av förklaringarna. 

– Den norska kommunsektorn har liknande 
investeringsbehov som i Sverige. Det behövs 
fler bostäder, offentliga lokaler, äldreboenden 
och inte minst stora satsningar på infrastruk
tur. Efter Parisavtalet finns det också stora 
åtaganden att minska klimatförändringarna 
vilket också på verkar kommunerna, utvecklar 
Lars Ludvigsen, kund och marknadsansvarig 
på Kommunal banken. 

Lars Ludvigsen och 
Torunn Brånå.
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Något som kan spela en roll i hur väl 
den norska kommunsektorn klarar av 
att hantera dessa utmaningar är den 
stora pågående kommunreformen, 

där 426 kommuner ska minskas till cirka 358 
fram till nästa år, i syfte att öka kommunernas 
bärkraftighet.  

– Det finns såklart olika uppfattningar om hur 
stor succé kommunreformen kommer att bli. 
Men det kommer i varje fall leda till större kom
muner, vilket förhoppningsvis också kan göra 
finansavdelningarna än mer professionella. Det 

KOMMUNALBANKEN
Grundat: 1927
Huvudkontor: Oslo, Norge
Antal anställda: 72
Utestående lån: 261.3 miljarder NOK 
(september 2016)
Rating: Standard & Poor’s: AAA / A-1+ 
(Stable), Moody’s: Aaa / P-1 (Stable)

Kristine Falkgård.

Den norska kommunsektorn har liknande
investeringsbehov som i Sverige.

ställer också högre krav på oss att kunna möta 
dem på samma nivå, berättar Lars Ludvigsen. 

Hur det går för den norska kommun
reformen får säkert Dialog anled
ning att återkomma till i framtiden, 
särskilt med tanke på de diskussioner 

som i dag förs i Sverige på samma tema. Men 
oavsett hur många kommuner vårt grannland i 
väster slutligen kommer att ha, kommer de med 
all säkerhet att fortsätta förlita sig på Kommu
nalbanken för sin långsiktiga finansiering. W

NORGES KOMMUNER
Det är stora skillnader i de norska 
kommunernas storlek. Den minsta 
kommunen Utsira har cirka 200 
invånare jämfört med Oslos drygt 
650 000 invånare. För att minska 
på skillnaderna antog Stortinget 
2015 en lag om att genomföra 
en omfattande kommunreform. 
Målet är att minska antalet kom-
muner i Norge från från 426 till 
358 stycken.  
I januari 2017 skedde den första 
sammanslagningen i reformen 
då de tre kommunerna Andebu, 
Sandefjord och Stokke bildade 
nya Sandefjords kommun. 



Kommuner och massmedier från hela Sverige är 
nyfikna på vad Yalla Trappan gör för att lyckas 
så bra. Målet för Yalla Trappan är att skapa 
självförtroende, arbetstillfällen och ekonomisk 
självständighet för de kvinnor som deltar. Just 
nu har Yalla Trappan fler än trettio anställda 
och tar även emot praktikanter inom områdena 
kafé/catering, syateljé, städ och konferens
service.

32 Kommuninvest Dialog #1 2017
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Yalla Trappan 
skapar  

mer än jobb 
Yalla Trappan i Malmöstadsdelen Rosengård är ett 

arbetsintegrerande socialt företag som arbetar  
kooperativt. Medlemmar är utlandsfödda kvinnor 

som tidigare har stått långt ifrån arbetsmarknaden.
Utöver att vara initiativtagare till Yalla Trappan är 

Christina Merker Siesjö navet i driften. 
TEXT: GÖRAN TIVENIUS   FOTO: KARI KOHVAKKA

Idén till Yallatrappan föddes utifrån 
Christina Merker Siejös personliga er
farenheter och det arbete som studie
förbundet ABF i Malmö har bedrivit i 
Rosengård. 

– Det fanns en väldigt stor och tyst 
grupp av kvinnor som inte syntes. De 
saknade jobb, men var inte inskrivna 

på arbetsförmedlingen. Även om arbetslösheten 
minskar totalt, så står denna gruppen utanför. 
Majoriteten saknar utbildning i sina hemländer 
och i Sverige. Vissa kanske bara har ett år – eller 
mindre – i samlad skolutbildning. Många är i 
40årsåldern och känner att med en konventio
nell process för att komma in på den svenska 
arbetsmarknaden, så är man redan död och 
begraven innan man är framme.

Hur och när byggdes Yalla Trappan upp?
– Verksamheten startade officiellt 2010. 

Dessförinnan hade den ett par år bedrivits som 
projekt i Europeiska socialfonden. Grundin
ställningen är att alla människor har rätt att 
utvecklas. Vad vi gjorde var att ta fasta på de 
arbetslösa kvinnornas färdigheter och bygga på 
vidare på dessa. Fortlöpande skrev vi också in 
alla på arbetsförmedlingen.

Jag tog kontakt med Malmö stad i Rosen
gård, bland annat socialförvaltningen. På 
olika nivåer samtalade vi om grundidén, 
ett kvinno kooperativ där alla är engage

rade, utvecklar sina förmågor och får en riktig 
försörjning. 

  Det har varit viktigt att ha en välkomnande 
atmosfär. Vårt fokus är på det som vi människor 
har gemensamt; förhoppningar och förvänt
ningar på ett anständigt liv, att våra barn ska 
få det bra. Jag brukar ofta berätta om fyra 
generationer kvinnor i min släkt; min mormor, a
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min mamma, mig själv och min dotter. Om vår 
resa. Min mamma var städerska, fabriksarbetare 
och trädgårdsarbetare. Mamma lagade maten på 
kvällen, cyklade till jobbet på morgonen, cyklade 
hem för att ordna måltiderna, cyklade tillbaka 
till jobbet. Dessutom skrev hon fakturor åt pap
pas företag som sysslade med svets och smide. 
Jag vet inte med vetenskaplig exakthet hur 
situationen är för många av de yrkesverksamma 
kvinnorna med invandrarbakgrund, men jag tror 
att många lever i en dubbelarbetande situation 
väldigt lik min mammas generation.

När det gäller männen, så har vi inte 
bjudit in dem specifikt för att de skulle 
kunna försäkra sig om att detta inte 
var något farligt. Konsekvent har vi 

i stället talat direkt med kvinnorna. Under den 
tid som Yalla Trappan har varit här, så har vi 
inte upplevt något motstånd från männens sida. 
Tvärtom säger kvinnorna själva, att männen är 
stolta. Och att familjen nu kan ta lån i bank, till 
exempel är det flera som har köpt en bostadsrätt. 

Samtidigt finns det några kvinnor som fått 
kraft att bryta upp från destruktiva förhållan
den. För oss som ligger bakom Yalla Trappan är 

det viktigt att försöka leva som man lär och på 
så vis stå för viktiga värderingar och ha tålamod.

Vilka verksamheter har ni i dag?
– Just nu arbetar kooperativet med lunch

servering, catering, syateljé, städ och konferens
service. Dessutom har vi en butik där vi bland 
annat säljer fröknäcke, kryddan Yalla Masala, 
presentpåsar med marmelad i läckra återanvänd
ningsbara tygpåsar, allt tillverkat av kvinnor i 
Yalla Trappan.

Hur stor är er verksamhet och hur finansieras den?
– Vi omsätter cirka 14 miljoner kronor. Mer 

än hälften av intäkterna kommer från försälj
ning av våra tjänster och varor. Den andra stora 
intäktskällan är avtalsersättningar från arbets
förmedlingen och Malmö stad. Ersättningarna 
är för handledarstöd under praktik. Just nu 
har vi ett tiotal praktikanter inom olika delar 
av vår verksamhet. Ytterligare en tjänst som vi 
erbjuder arbetsförmedlingen och kommunen 
är kompetenskartläggning via Yallas kök. Den 
sker i löpande sexmånadersperioder med fjorton 
personer varje omgång. Viktiga inslag är arbets 
och branschkultur.

14
MILJONER KRONOR

omsätter Yalla Trappan.

Resultatet från Yalla Trappans verk
samhet går tillbaka till verksamheten 
och ger nya utvecklingsmöjligheter. 
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Det låter som att verksamheten har en tydlig inrikt
ning att stå på egna ben.

– Absolut! Och det är viktigt. Det vi erbjuder 
vill inte ha någon konstgjord andning, utan ska 
matcha de behov marknaden har. Därför är vår 
prissättningen på catering och andra tjänster inte 
subventionerad, utan utgår från marknadsmäs
siga priser.

Inom Region Skåne har vi varit med i arbetet 
att skapa nya strukturer för offentlig upphand
ling så att även den idéburna sektorn kan delta. 
Vi har också haft framgång i några upphand
lingar, vilket förstås är jätteroligt. Samtidigt vill 
jag betona att Yalla Trappan inte har haft någon 
gräddfil, utan i stället har utmanat de stora 
jättarna på ett framgångsrikt sätt. En del i en 
upphandling bestod av att en jury genomförde 
ett smaktest där anbudsgivarnas mat jämfördes. 

Självklart var anbudsgivarna anonyma. Och 
Yalla Trappan vann, både den ronden och den 
sammanlagda anbudsbedömningen. Gissa om vi 
blev lyckliga!

I vilken företagsform bedrivs verksamheten och vilka 
lönsamhetsmål har den?

– Vi är ett kooperativ som drivs som en fören
ing med näringsverksamhet. Vinsten delas inte ut 
till de enskilda medlemmarna, utan går tillbaka 
till verksamheten. Det medger stabilitet och 
utvecklingsmöjligheter.

Som jag sa tidigare verkar vi på marknads
mässiga villkor, påpekar Christina Merker Siesjö 
och fortsätter:

– Det måste alltid finnas någon som vill köpa 
våra tjänster och produkter. Entreprenörska
pet är jätteviktigt! Samtidigt har vi ett annat 

Det vi erbjuder vill inte ha någon  
konstgjord andning, utan ska matcha de  
behov marknaden har. 

Christina Merker Siesjö är grundaren 
och det främsta navet i satsningen 
med Yalla Trappan. 

a
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synsätt än ett traditionellt aktiebolag när det 
gäller förväntningar på avkastning. Vi ska vara 
lönsamma, men inte för någon enskild persons 
vinstintresse. I stället vill vi säkra och utveckla 
verksamheten för alla dem som får sin försörj
ning via Yalla Trappan. Denna filosofi är viktig, 
eftersom vi menar att ett ensidigt fokus på 
lönsamhetsmaximerande inte lever upp till hela 
skalan av hållbarhetsaspekter.

Just nu är drygt trettio personer från tret
ton olika nationaliteter anställda i Yalla 
Trappan. I början hade alla tilltänkta 
medlemmar försörjningsstöd. Nu har alla 

riktiga jobb med avtalsenliga löner. Från starten 
var det inte många som trodde på oss. Men nu 
möts vi av respekt.

Hur ser kunderna ut?
– Det är en stor blandning. På cateringsidan  är 

det allt från företag, myndigheter och organisa
tioner till privatpersoner. När det gäller systugan, 
så har vi ett avtal med IKEAvaruhuset i Malmö 
som innebär att de erbjuder sina kunder vår 

hjälp att sy upp tyger på det sätt de vill ha det, 
till exempel gardiner.

Vi har två syateljéer, en inne på IKEAvaruhuset 
för deras kunder och en för övriga kunder i 
centrum.

Vad tror du om framtiden för Yalla Trappan och 
liknande modeller?

– Det är inte enkel resa, men helt klart är den 
ljus. Vi gör skillnad. Vi ger kvinnor självkänsla 
och en kraft att stå upp för sig och sina barn. 
Ska vi lyckas med integration i vårt land – som 
behöver många nya invånare – så måste idéerna 
ha bärkraft och engagemanget finnas hos alla. 

Yalla Trappan är en arbetsplats och inget 
väntrum. En ny sorts arbetsplats, ett slags nyko
operation för dagens behov. Denna form skapar 
arbeten för människor som annars hade levt i 
utanförskap samtidigt som den värnar om det 
demokratiska samhället. Ett ljust minne jag har 
när det gäller delaktighet, är när en av våra med
lemmar under ett möte fick frågan: ”Vad tycker 
du?”. Då berättade hon att hon aldrig någonsin 
tidigare fått den frågan. W

NYCKLAR TILL EN GOD FRAMTID
Fatme Ibrahim och Zeina Dolani har sina rötter i Libanon. De har 
varit engagerade i Yalla Trappan ända från starten 2010. 

– Här är vi alla med och bestämmer, ingen har mer makt än 
någon annan, säger Zeina. Båda två är mycket nöjda med utveck-
lingen, som de till en början inte trodde skulle bli långvarig. 

   I dag menar Fatme att verksamheten är deras andra hem och 
trivs mycket bra. 

– Vi tjänar våra egna pengar, har fasta jobb utan att vara bero-
ende av försörjningsstöd.

   De två berättar om vilken betydelse Yalla Trappan har haft 
för att utveckla deras svenska och också mötena med infödda 
svenskar. De sistnämnda möter de som kunder. Fatme berättar 
om Zeinas och hennes förvandling från att tidigare har varit blyga 
till ett läge där de tycker det är roligt med möten. 

– Det är viktigt att vi alla blandar oss. Då upptäcker vi att vi 
faktiskt inte är så olika innerst inne.

Stoltheten över den verksamhet medlemmarna har byggt upp 
tillsammans går det inte att ta miste på. Samtidigt gnager en oro 
för barnen och att det är så stökigt i Rosengård. Båda menar att 
boendet i Malmö är alldeles för uppdelat och att Rosengård har 
för stor andel boende med invandrarbakgrund.

Barnens nycklar till en god framtid heter trygghet, bra 
kompisar och utbildning. En av Zeinas döttrar är färdigutbildad 
farmaceut. Det känns bra. 

Trappan är en arbetsplats och inget väntrum.  
En ny sorts arbetsplats, ett slags nykooperation 
för dagens behov.

13
OLIKA NATIONALITETER
är just nu representerade i Yalla 

Trappan, fördelat på 30 personer.

Zeina Dolani Fatme Ibrahim
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På gång

Torsdagen den 20 april 2017 är det dags för årets föreningsstämma.
Vi ses på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4,
Stockholm.

Tema: Samhällsbyggnad för och med dagens och morgondagens medborgare.

De lokala entreprenörernas möjligheter i den globala ekonomin
Vilken roll spelar de regionala och lokala förutsättningarna för entreprenörer i en allt mer globaliserad 
marknad. Ett samtal med några yngre entreprenörer som på kort tid lyckats bygga upp framgångsrika 
och globalt aktiva företag på orter utanför storstäderna.

KLARA DELTAGARE:
• Fredrika Gullfot, grundare av Simris Alg
• Amanda Lundeteg, VD Allbrightstiftelsen
• Magnus Lodefalk, forskare på Örebro universitet
• Cecilia V Burenby (S), kommunstyrelsens ordförande i Mjölby kommun

Så planerar vi tillsammans våra bostadsområden
Passet tar sin utgångspunkt i två insatser från Statens konstråd. Det första är det pågående regeringsupp
draget ”Konst händer” där Statens konstråd producerar offentlig konst i miljonprogrammets områden 
och utvecklar metoder för invånarinflytande när offentlig konst blir till. ”Konst händer” utgår från varje 
enskild plats och genomförs tillsammans med de som bor där, civilsamhällets aktörer, kommuner och an
dra aktörer i miljonprogrammets områden. Det andra är samrådsprojektet ”Park Lek II” där en konstnär 
lett samråd med invånarna i samband med en större förändring av detaljplanen.

KLARA DELTAGARE:
• Lena From, projektchef för ”Konst händer” på Statens konstråd
• Karin Milles, stadsarkitekt i Norrköpings kommun
•  Hans Grönqvist, professor i nationalekonomi på Uppsala universitet  

med inriktning på effekter av boendesegregation

Den demokratiska dialogen. Hur kan vi tillsammans tala om utvecklingen av lokalsamhället?
Ett samtal om hur vi kan engagera alla grupper i utvecklingen av vårt samhälle. Vad krävs för att nå 
unga, nyanlända, äldre utan ITvana etc.?

KLARA DELTAGARE:
• Per Bowallius, VD Mittmedia
• Gustav Ericsson (M), Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Hedemora
• Hanna Bernholdsson (MP), ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen, Borås stad
• Annika Wallenskog, SKL
• Linda Frohm, vice ordförande för Kommuninvest ekonomisk förening

Kommuninvests
föreningsstämma 2017
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NilsEric Gustavsson,  
ekonomidirektör, 

Region Västmanland.

NilsEric Gustavsson, ekonomi
direktör i Region Västmanland 
är oroad.

– Nästan alla landsting och 
regioner i landet står inför det vi 
nu brottas med.

Han talar om sjukhus och vårdcentraler som 
är byggda i slutet av 1960talet och i början av 
1970talet. Lokaler, som likt miljonprograms
bostäder från samma tid, nu behöver ses över eller 
ersättas. 

I Region Västmanland påbörjades processen 
2010 när man insåg att det behövdes nya ope
rationslokaler på Västerås sjukhus. De befintliga 
är för små (cirka 40 kvadratmeter) och har 
undermålig ventilation. När avancerade ortope
diska ingrepp görs, som till exempel höftledsope
rationer, måste luften vara ren för att inte orsaka 
infektioner.

Men som ofta när inventeringar av behov dras 
igång, dyker det upp fler områden än man tänkt 
sig som måste åtgärdas. Verksamheten i en ny 
operationsbyggnad planerad att ligga vid sidan 
av dagens sjukhus skulle bli isolerad och inte 
få det stöd som behövs av bland annat röntgen 
och laboratoriemedicin. Så då landade man i att 
projektet ska innefatta ett samlat operations och 
diagnostikcentra. Fast det tog inte stopp där. Be

hovsanalysen visade att hela sjukhusområdet är 
i behov av renovering. Den totala investerings
kostnaden för hela Region Västmanland är i 
dagens läge svår att bedöma, kanske runt 15 mil
jarder. Första etappen är beräknad till omkring  
5 miljarder kronor. 

– Projektet har verkligen svällt och nu finns 
även det även nya vårdplatser med i planen. 
Vi har gått från drygt 30 000 kvm och till det 
dubbla, och då har vi bara nått en del av våra 
behov. Men vi ser det som viktigt att ha flexibi
litet för framtiden, säger Ola Dahlberg, strateg 
investeringar i Region Västmanland.

NilsEric Gustavsson är en luttrad man som 
varit med förr. Han har ansvarat för ekonomin i 
regionen de senaste tjugo åren, men han säger att 
behovsanalysen ändå förvånade honom.

– Jag insåg inte att lokalerna var i det skicket. 
Vi hade redan gjort en temporär lösning och 
byggt på ventilationen på operation till en 
kostnad av cirka 40 miljoner kronor.  Det lär blir 
fler åtgärder i de befintliga lokalerna fram till att 
de nya står klara. Det känns förstås inte så kul 
att lägga pengar på något som man vet ska bort, 
tillägger han.

I Region Västmanland har diskussionerna har 
gått fram och tillbaka om vilken väg som är bäst 
– bygga nytt eller renovera befintligt?

Sjukhus och andra vårdinrättningar från 1960- och 1970-talet 
är i stora behov av moderniseringar. I Region Västmanland har 
man under lång tid analyserat behoven och landat i att bygga 

nytt operations- och diagnostikcentra i stället för att  
försöka renovera det äldre beståndet.

Flexibel morgondag

TEXT: DAVID GROSSMAN   ILLUSTRATION: REGION VÄSTMANLAND
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– Man kanske ser det som kapitalförstöring, 
men det går inte att möta morgondagens behov i 
gamla byggnader med fasta väggar och låga tak. 
Det måste finnas flexibilitet och anpassningsför
måga, säger Ola Dahlberg, som har egen erfaren
het av vårdarbete som sjuksköterska. 

Diskussionen känns igen, inte minst från 
Stockholm och universitetssjukhuset Nya Karo
linska Solna (NKS) som successivt ska ersätta de 
gamla lokalerna. En strategi som fått viss kritik 
med tanke på det höga kostnaderna.

– Jag tycker väl att man gjort rätt där. De har 
byggt lokaler som går att förändra och det an
ser jag som ekonomidirektör på ett landsting är 
helt nödvändigt. Färgen hinner ibland knappt 
torka innan behoven ser annorlunda ut. Det 
är en utmaning att bygga modernt med långa 
perspektiv, säger NilsEric Gustavsson.

I eptember tas beslut om Region Västman
lands lokalförsörjningsplan. Godkänns den 
i nämnden och allt rullar på som det ska 
med planering och projektering bör den 

första etappen stå klar 2022. Hur ser då finansie
ringen ut?

– Vi diskuterar med regionstyrelsen hur strate
gin för finansiering ska se ut. Delar tas från vårt 
resultat som är två procent, drygt 150 miljoner 

RÅD TILL LANDSTING 
SOM BEHÖVER NYA 
SJUKHUSLOKALER:

Ola Dahlberg:
– Vi var på studieresa i England 
och fick där se hur man där arbe-
tar med tvärprofessionella grup-
per i planeringen. Då får man i ett 
tidigt skede med alla perspektiv 
på hur verksamheten ska fungera, 
alltså även logistik, kost, städ med 
mera, inte bara fastighets- och 
vårdpersonals perspektiv.

NilsEric Gustavsson:
– Var mer lyhörd och se tidigt 
behoven av investeringar i fastig-
heterna. Görs det under en längre 
period kan man ha stora delar 
kvar och inte tvingas att bygga 
helt nytt.

per år. Sedan är det avskrivningar. Den tredje 
delen är lån och här funderar vi på ett grönt lån. 
Vi tror att vi kan fylla de kriterierna, säger Nils
Eric Gustavsson.

Han tror att lånedelen för hela projektet kom
mer att hamna under femtio procent av behovet.

– Vi måste tänka långsiktigt och kan förstås 
inte göra kalkylen efter dagens räntenivå. Vi 
måste vara förnuftiga och inte binda för kort. 

Både NilsEric och Ola är säkra på att nya och 
effektivare lokaler också leder till mer kostnads
effektiv vård. Utvecklingen har gått mot kortare 
vistelsetider för patienter på sjukhus, och den lär 
fortsätta.

– Men vården kommer inte kunna ta hela 
kostnaden. Vi får hitta andra områden också, säger 
NilsErik Gustavsson, utan att specificera exakt var. 

Han vill inte heller spekulera i hur skattebeta
larna i regionen kan påverkas av investeringspla
nen på omkring 15 miljarder fram till 2030. 

– Bedömningen Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) gör är att ändrad demografi och 
lägre skatteunderlag motsvarar en höjning av 
landstingskatten med en krona fram till 2019. 
Alla landsting står inför utmaningar och lär få 
pressad ekonomi. Vi i Region Västmanland har 
en bra grund att stå på i förhållande till många 
andra, menar NilsEric Gustavsson. W

Planen för Västerås sjukhus. 
Röd är första etappen och 
har beräknats till omkring  
5 miljarder kronor. Orange 
och turkos är kommande 
etapper. De vita husen 
berörs inte av lokalförsörj
ningsplanen. Totala investe
ringskostnaden kan hamna 
runt 15 miljarder kronor.
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Waterfront Congress Centre i Stockholm torsdagen den 20 april.

ÅRETS TEMA:  

Samhällsbyggnad för och med dagens  
och morgondagens medborgare

Anmäl dig på: www.kommuninvest.se/stamma


