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”Så länge
du skrattar
är du inte
besegrad.”

Pär Johansson,

grundare av Glada Hudik-teatern, var en av dem
som inspirerade på årets stämma.
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Vår historia är vår styrka
Då har årets höjdpunkt,
Föreningsstämman, passerat. Ett arrangemang
som möter höga förväntningar, och där deltagarna vill överraskas
positivt. Årets tema var
Besjälad verksamhet och
man kan fundera över
vad detta har med Kommuninvest att göra? En
verksamhet som kanske
snarare förknippas med
regler, hårda fakta och
kostnadseffektiva lån.
Jag tror dock att vi
ständigt behöver påminnas om vår historia och
skälen till varför Kommuninvest bildades. Vi är en värderingstyrd
organisation.
Kvällen innan stämman lyssnade jag på ett
föredrag av den kreative coachen Staffan Ehde,
som pratade om linjärt och lateralt tänkande.
Jag vill här bara återge en av hans slutsatser:
empatins betydelse för utveckling. Enligt Staffan
Edhe visar alla studier att de flesta lösningar på
utmaningar och problem kommer från de närmast berörda och från förmågan att förstå och
känna med andra. Det var av den anledningen
Kommuninvest kom till – kommuner och landsting var inte beredda att betala priset för bankernas oligopol.
Efter cirka 18 år på Kommuninvest kan jag
konstatera att Kommuninvest har klarat sitt
uppdrag bra. Jag vill hävda att vi har gjort det
för att vi hela tiden varit på det klara med vår
roll: att vara ett verktyg för den kommunala
sektorns finansverksamhet. Även om inramningen och verktygen har liknat bankernas och
andra finansiella aktörers, t.ex. vad gäller finansiell lagstiftning, finansiering via obligationsutgivning och inte minst kreditbedömning av våra
låntagare, har perspektivet alltid varit utifrån
sektorns bästa. Det är stor skillnad på att vara
ett verktyg för sektorn jämfört med att ha sektorn som kunder.
Jag vill hålla mig kvar vid stämman och det
historiska beslutet att börja med återbäring till
medlemmarna. Återbäring har klara fördelar:
resultatets hemvist tydliggörs, den egna kommunens resultaträkning stärks, och den nödvändiga kapitaliseringen av Kommuninvest kan
fortsätta. Dessutom sänks medlemmarnas totala upplåningskostnader.
Naturligtvis är återbäringen inte given på
förhand utan grundar sig på uppnått resultat.
Men så länge som Kommuninvest har ett kapitaliseringsbehov och upprätthåller höga marginaler blir det hög återbäring, förutsatt att det
inte uppstår andra förluster i bolaget från t.ex.
operativa risker eller kreditrisker. Med tanke

på framtida regelverkskrav på eget kapital lär
kapitaliseringsbehovet
finnas kvar under överskådlig tid, och återbäringen därför vara återkommande.
Vad gäller kapitaliseringen börjar vi nu även
skönja resultatet av de
diskussioner som pågår
mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och
enskilda länders regeringar. Det står klart att
det generella kapitalkravet, leverage ratio, kommer att få en differentierad skala, där hänsyn
tas till respektive kreditinstituts affärsmodell.
Affärsmodeller av Kommuninvests slag kommer att regleras med ett lägre kapitalkrav än
mer riskfyllda modeller (som bankernas).
Aktörer som ägs och garanteras av kommunsektorn, och vars affärsmodell är inriktad på
utlåning till ett kommunsystem, ser ut att behöva 1,5 % i kapitalbas i förhållande till balansomslutningen. Detta förslag innebär en
halvering jämfört med tidigare och det är förstås välkommet.
1,5 % i kapitalbas är ändå en ordentlig utmaning. Vår preliminära bedömning är dock
att det ska kunna nås till ingången av 2018. I
huvudsak bör den inslagna vägen med kapitaluppbyggnad via resultatet kunna räcka.
I ljuset av detta är jag särskild glad över att
föreningsstämman fattade beslut om återbäring.
Vår egen återbäring kan komma att bli lösningen för att möta framtida kapitalkrav.
Vi gläder oss också åt att de pågående revideringarna av kreditinstitutsdirektivet CRD IV
innehåller en ny definition av s.k. ”public sector
entitites”. Definitionen täcker för första gången
Kommuninvestliknande institut. Bekräftelsen
av Kommuninvests status som ett offentligt organ är efterlängtad och bidrar till ökad tydlighet inte bara för kapitalmarknadens aktörer.
Den bör också underlätta myndigheternas bedömning av Kommuninvest i olika sammanhang.
Vi kommer att veta mer när vi träffas på
Kommek i Malmö men innan dess hälsar jag er
alla varmt välkomna till vår mötesplats i
Almedalen.
Jag vill också önska alla Dialogläsare
en riktigt skön sommar!

Tomas Werngren,
Verkställande direktör

Årets föreningsstämma genomfördes den 8 april på Clarion Hotel
Sign i Stockholm. Sällan har ett
tema – Besjälad verksamhet – färgat en stämma som det gjorde i
år.
Årets talare sprudlade av entusiasm. För sina ämnen, sina idéer
och för framtiden.
Carin Götblad från Polisen bjöd
på tankar om ledarskap och samspel över gränser. Pär Johansson
från Glada Hudik-teatern visade
att det går att utveckla människor
trots tuffa odds. Johanna Lybeck
Lilja, statssekreterare på Finansdepartementet, förmedlade en
fängslande omvärldsbild av finansmarknaden. Håkan Sörman, VD
för Sveriges Kommuner och Landsting berättade om utmaningar för
det lokala Sverige.
Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk
förening, samt Björn Börjesson,
ordförande i Kommuninvest Sverige
AB gav sina bilder av året som
gått. Likaså Maria Viimne och
Tomas Werngren, vice VD respektive VD i Kommuninvest.
Den formella stämman avhandlades med tempo och utan större
debatt eftersom årets agenda inte
innehöll några nya avgörande
vägval.

Visa upp allt bra 3
som görs i offentlig
verksamhet.
Det smittar!
Kommuninvest Dialog nr 2 – 2012

Besjälad
verksamhet

Carin Götblad, som vid tiden för framförandet var länspolismästare i Stockholm och Gotland, betonade värdet av att få tala inför
alla de nyckelpolitiker från Sveriges kommuner och landsting som
samlats till stämman. Hon var glad att bli inbjuden som inspirationstalare på Kommuninvests årsstämma. ”En verksamhet med
en alldeles utmärkt ideologisk grund”. Kanske är det inte så konstigt att hon tycker så, för Carin Götblads bestämda uppfattning
är att förutsättningarna för att skapa ett bra samhälle är att vi gör
det tillsammans.
Hennes föreläsning kom att handla mycket om öppenhet,
helhetssyn och uthållighet. Och en obändig tro på människans
förmåga.
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Carin Götblad var länspolismästare i Stockholm och
Gotland när hon höll sitt föredrag på Kommuninvests
årsstämma den 18 april. När du håller denna tidning i din
hand har hennes förordnande gått ut. Numera är Carin
Götblad av regeringen utsedd som nationell samordnare
mot våld i nära relationer. Hennes uppdrag blir att
samordna olika myndigheter i deras arbete att minska
våldet mot kvinnor och barn, men också att se över
lagstiftningen.

D

Ny struktur i kriminaliteten leder
till nya arbetssätt baserade på
samarbete

Carin Götblad ser förändringar i vårt
samhälle. Hon lyfter fram några företeelser som har kommit de senaste decennierna. Dessa påverkar hennes resurser och
arbetssätt kraftigt. Ett av dessa fenomen
är multikriminella nätverk. I dag ser inte
brottsligheten i samhället ut som den gjorde i går. Nu är strukturerna väldigt komplexa. Med de öppna gränser som finns,
så får vi in internationella ligor. Vi får
också en organiserad brottslighet som inte
längre handlar om restaurangbranschen
och byggbranschen, utan snart sagt alla
kontantbranscher. Det är inga småbelopp
det handlar om. Skatteverkets bedömning
är att det handlar om närmare 100 miljarder i skatteintäkter som samhället förlorar. ”Tänk vad mycket vi skulle kunna
göra för dessa pengar. Så det finns all anledning att se över vad alla vi kan göra
tillsammans för att täppa till alla kryphål”, menar Götblad.
”Ska vi komma åt den brottslighet vi
arbetar med i dag, så måste vi allihop hjälpas åt mycket, mycket mer”, betonar
Carin Götblad. ”Det finns i princip ingen
verksamhet längre där vi inom polisen
kan jobba i stuprör. Vi måste kroka i vårt
arbete i lokalsamhället. Och då blir företrädare för kommuner och landsting jätteviktiga.”
Redan i dag arbetar polisen med skattemyndigheter, försäkringskassan och
kronofogden. Men polisen måste i ännu
större utsträckning än tidigare arbeta förebyggande med kommunerna. Ytterst
handlar det om att besvara frågan om vilka krafter det är som ska styra i ett samhälle, säger Carin.

Samhällsråd – ett forum för lokalt
samarbete inom offentlig sektor

För några år sedan föreslog Carin Götblad
att justitieministern skulle inrätta ett samhällsråd. Hon utgick ifrån en normalstor
kommun eller i vissa fall ett litet län. Här
borde ett råd som består av beslutsfattare
på högsta nivå bildas. Polischefen, cheferna för andra berörda myndigheter, politiker från kommun och landsting och
även förvaltningsdirektörer skulle ingå.
Tillsammans skulle rådet skapa en övergripande bild. Hur ser vårt ansvarsområde ut? Hur ser situationen i området ut?
Vilka problem har vi? Vad ska vi göra
långsiktigt tillsammans för att vända utvecklingen? För det handlar om långsiktiga strategier där olika insatser binds
samman. Carin Götblad ser inte utmaningarna som enbart praktiska, utan även
etiska. I dag finns det grupper som har
olika sorters kriminella problem, missbruksproblem och annat som är känsligt.
Här måste de olika aktörer som finns dela
med sig av erfarenhet och kunskap i större utsträckning än vad som nu är fallet.

”Ju mindre pengar
vi har, desto
viktigare är det att vi
samarbetar.”
Små resurser ökar motivet
för samarbete

Sociala insatsgrupper1 är också en satsning som bär Carin Götblads signatur.
Vissa kommuner har redan kommit i gång
med försöksverksamhet. Idén bygger på
att med mer långsiktighet ta ett betydligt
fastare grepp när det gäller de tonårskillar
och unga män som är på väg att fastna i
en kriminell livsstil. De är ganska många
i dag, menar Carin Götblad. Arbetet går
bland annat ut på att skapa individuella
handlingsplaner. Det kan handla om allt
från yrkesträning, fritid, brottslighet,
missbruk och psykiatriska problem. Men
Carin Götblad får ofta höra att ”så här
jobbar vi redan”. Då brukar hon svara:
”Det gör ni inte”.
I dag går alldeles för stora resurser åt
– både från polisen och kommuner – med
alldeles för kortsiktiga satsningar och
utan tillräckliga förberedelser, säger Carin
Götblad.
En invändning som hon har fångat upp
mot sociala insatsgrupper, är att ”Vi har
inte råd med det här”. Carins replik är då:
”Ju mindre pengar vi har, desto viktigare
är det att vi samarbetar”. Till exempel är
det ganska meningslöst att polisen gör
stora satsningar mot narkotika om de inte
är planerade tillsammans med landstinget
och kommunen.
Vaccination mot uppgivenhet

När Carin Götblad blev ny länspolismäs-

tare i Stockholm 2003, så kom omedelbart kraven från medierna att hon skulle
rensa plattan, det vill säga Sergels Torg,
från de tunga missbrukarna. Hon noterade att polisen tidigare hade basunerat
ut att inte kommunen och landstinget
hade hjälpt till i detta arbete. Polisens
egen insats hade gått ut på att under en
veckas tid bokstavligt talat plocka bort
alla tunga missbrukare. Det var ingen
fungerande metod. I stället öppnades nya
öppna drogplatser, eftersom de här personerna inte hade någonstans att ta vägen.
Carin Götblads svar på uppmaningarna
att agera snabbt blev därför att hon inte
skulle göra någonting förrän det fanns en
samordnad plan. Det tog ett halvår, därefter hade socialborgarrådet, finanslandstingsrådet och Götblad en överenskommelse som innebar att polisen hade
öronmärkta platser för avgiftning dit de
kunde föra missbrukare som var motiverade. Där fanns också en så kallad lots i
form av en socialsekreterare, som samtidigt gjorde en utredning om vilken långsiktig hjälp de berörda personerna behövde för att kunna kliva av sitt missbruk.
Polisen fick gå en utbildning hos socialtjänsten med rubriken Motiverande samtal. ”Detta var jättebra för oss. Allt detta
var en vaccination mot cynism och resignation. Samarbetet resulterade också i att
en hel del andra saker blev bättre.” Carin
Götblad konstaterar också att när det gäller multiprofessionellt samarbete, blir
man aldrig färdig. Vi måste hela tiden försöka bli ännu bättre. Och ställa krav på
de som arbetar i linjen. Alla insatser genomfördes utan tvångslagstiftning. När vi
efter en tid utvärderade verksamheten,
kunde man se att det aldrig tidigare gjorts
någon insats kopplad till de tunga missbrukarna som haft så bra resultat. I dag
har arbetssättet blivit permanent.
Det går att lämna en
kriminell livsstil

När polisen sätter stort tryck på de livsstilskriminella, finns det väldigt många
som vill hoppa av. Men de vet inte hur de
ska göra. En förklaring är att de inte klarar av att bli bollade runt i vårt samhälle.
De behöver hjälp med nästan allting.
Stockholmpolisen har sedan slutet av april
i år startat en direkttelefon för dem som
vill lämna sitt kriminella liv. Dessa kommer att få kontakt inom tjugofyra timmar.
Polisen arbetar hårt för att engagera kriminalvården och kommunen i detta arbete. Här ser Carin Götblad ljust på framtiden. Hon menar att det är viktigt att visa
på de positiva exempel som finns. ”Det
går att hoppa av ett kriminellt liv. Man
kan ha betänkligheter mot allt vad den
här personen behöver hjälp med; bostad,
utbildning, jobb – precis allt. Men det är
faktiskt så att vi har allt att vinna.” Men
Carin betonar att det stora jobbet måste
personen göra själv.
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et går knappast en dag utan att
massmedierna berättar om något
som har med brottslighet att göra.
Carin Götblad projicerar några tidningsrubriker på den stora filmduken.
”Massgripanden efter våld och skadegörelse”, ”Polisen har misslyckats med att
minska våldet”, ”500 poliselever kan
snart bli 800” samt ”Jag kommer att bli
våldtagen” lyder rubrikerna.
Så här ser mediesamhället ut, menar
Carin Götblad. ”Man måste förhålla sig
till den situationen och försöka hantera
den på bästa sätt. Försök att hålla det som
beskrivs en bit från kroppen. Då blir det
lättare att försöka sätta in krafter som ger
en mer nyanserad bild av det som beskrivs. För det är nödvändigt. Någon källkritisk granskning finns det inte tid till.
Allting går så snabbt. Alla som arbetar i
offentlig verksamhet har också den meddelarfrihet som finns att förhålla sig till.
En frihet som är väldigt viktig att ha kvar
i ett fritt och demokratiskt samhälle, men
som i dag ställer oerhört stora krav på den
offentliga sektorns organisationer.”

God allmänbildning är
en av nycklarna till bra
yrkesprestationer
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Om att fånga upp människor
som mår dåligt

Ytterligare ett område som har mycket att
vinna på samarbete är psykiatrin. I Carin
Götblads myndighet i Stockholm åker polisen ut ungefär tio gånger per dygn på
akuta självmordsförsök. Här ser hon hur
mycket som faller mellan stolarna. Under
våren 2012 har man haft en försöksverksamhet med en mentalskötare från landstingen och en polis i en särskild bil. Det
handlar om att fånga upp människor som
mår förfärligt dåligt och som ofta vandrar
runt i välfärdssystemen på ett sätt som
inte kan försvaras. Samarbetet mellan
myndigheter ger en bättre verksamhet och
en större förståelse för varandra. Hittills
har detta prov fallit väl ut, vilket betyder
att det kommer att drivas och utvecklas i
ytterligare två år.
Carin Götblad berörde också det faktum att människor har begått förfärliga
illgärningar genom åren. Gemensamt för
många är att de ofta känt sig avvisade
från en vårdinrättning strax innan dådet
har genomförts. Detta säger oss att många
av dem som är psykotiska och riktigt farligt sjuka ändå försöker söka hjälp. Det vi
allihop måste bli bättre på är att notera
detta och försöka fånga upp dessa personer, menar Carin. Hennes tankar faller på
utrikesminister Anna Lindhs mördare.
Han hade sökt hjälp precis före dådet,
men känt sig avvisad. Ett par andra exempel är järnspettsmannen som mördade en
man vid Åkeshovs tunnelbanestation och
vansinnesdåden på Västerlånggatan i
Gamla Stan då en psykotisk man i bil mejade ner fotgängare. ”Vi har många sådana här fall där polis, kommun och
landsting kan bli mycket bättre. Ett första
steg är att prata om problemen. Att erkänna att de finns och att vi har mycket
att lära och göra.” Allt blir mycket bättre
av att samarbeta. Dessutom blir det roligare, säger Carin, som slår fast att det är
de högsta cheferna som äger ansvaret att
leda verksamheten mot samarbete över
gränserna. Vi ska jobba långsiktigt hållbart. ”Jag brukar faktiskt säga att när
man är hög chef, så är det viktigare att
vara uthållig än intelligent. Och det blir
bara mer sant ju äldre jag blir.”

När Carin Götblad började som polischef
var det väldigt populärt att ha utbildningar i etik och moral. På kurser berättade
man för kloka och välutbildade människor
vad de skulle tycka och känna och vad de
inte fick tycka och känna. ”Det där var inte
så framgångsrikt. Man lärde sig på ytan att
säga de rätta sakerna och så knöt folk näven i fickan i stället. Det var inte bra.”
Carin Götblad kräver av sina medarbetare att de ska ha en god allmänbildning. Det innebär att de inte ska jobba i
stuprör och att inte enbart tänka utifrån
ett polisiärt perspektiv. Det är viktigt att
ha koll på samhällsutvecklingen; vilka debatter som förs och vilka prioriteringar
som finns på olika områden i samhället.
Man behöver inte skriva på näsan vilka
man ska lyssna på, vilka man ska ha kontakt med och tänka på när man planerar
sin verksamhet. Har man en god allmänbildning, så förstår man det. Håller man
sig á jour med hur drogmarknaden ser ut,
hur vårdpolitiken ser ut, hur ungdomskulturerna utvecklas, då förstår man hur man
hela tiden måste arbeta med att vidga sitt
perspektiv. Och man förstår att man behöver samarbeta med många betonar Carin.
Om rädsla och utsatthet

En sak som Carin Götblad har funderat
mycket på är hur vi arbetar med människor som är väldigt utsatta och som är rädda. De kan vara rädda för att anmäla
brott, som att bli misshandlad i sin familj,
unga som vill lämna ett kriminellt gäng,
en mamma som vill bort från den man
som hotar henne. I dag finns inte möjligheter att långsiktigt skydda dessa personer. Det kan man klara av en kortare period, men långsiktigt är dessa människor
alldeles för många för att vara hanterbara.
Att ha polisbeskydd under lång tid är

samhället inte dimensionerat för. Det finns
också många nackdelar med detta skydd,
vilket syns när man tittar på det som vi
brukar kalla hederskontexten i denna problematik, menar Carin Götblad.
Byt problem med varandra

Nästa utmaning i vårt samhälle tror Carin
är att vi måste bli mer gränsöverskridande
och byta problem med varandra. Hon menar att en kommun i södra Sverige skulle
kunna ta emot personer som behöver starta ett nytt liv men som bor i norra Sverige.
Och tvärt om. Detta byte av personer som
behöver miljöskifte och samtidigt ett
starkt samhällsstöd skulle kunna bli
mycket bra för både privatpersoner och
samhälle. Och detta till kostnader som
inte är fullständigt orimliga. ”Tänk om vi
fick fram några bra exempel! Både när det
gäller människor som är hotade och människor som av andra anledningar vill börja ett nytt liv. Jag är helt säker på att vi
inom polisen på respektive områden skulle göra allt vad vi kan för att hjälpa till.”
Carin Götblad menar att vi i Sverige
behöver lite grann av en folkrörelse mot
kriminalitet. ”Vi har så stora problem
med svarta varor och tjänster idag. Och
så många unga killar och män som inte
ser någon annan karriär än den kriminella. Samhället måste visa att det finns fullgoda alternativ även för dem.”
Var stolt över ledarskapet
i det offentliga Sverige

Carin Götblad pekar på forskaren Thomas
Andersson på Högskolan i Skövde som har
tittat på ledarskap och medarbetarskap i
offentlig sektor. Han säger att ledarskapet
i offentlig sektor är mycket bättre än i näringslivet. ”Vi ska vara stolta”, uppmanade Carin Götblad publiken på
Kommuninvests föreningsstämma. En publik som bekant består av företrädare för
den lokala offentliga sektorn.

/BILD IN OMVÄRLDSANALYS:/

Bilden visar några av de områden som Carin Götblad tycker att det är viktigt att man som
polis bör ha insikter i, eftersom de påverkar brottsligheten.

Thomas Andersson har tittat på vad det
är som gör att en verksamhet fungerar
väl. Det är inte styrkort och kontroll.
Utan det är följande punkter som man
hela tiden måste arbeta med:
• Skapa förutsättningar
• Skapa relationer
• Förtroende och öppenhet
• Gemenskap och samarbete
• Engagemang och meningsfullhet
• Ansvarstagande och initiativförmåga
• Tålamod

Värderingar viktigare
än höga löner

Finanskrisen fick det goda med sig att
människor blev mycket mer medvetna om
att ett kortsiktigt girigt ledarskap vill man
inte längre ha. Man vill inte skämmas för
sin chef. Det visar sig glädjande, då en
aktuell mätning när det gäller ungdomars
attityder till livsval och karriär presenterades. Där har det hänt saker i ungas förhållningssätt. Lön och personlig utveckling toppar inte längre listan. Det som är
allra viktigast är att de vill arbeta i en organisation som uppfattas som viktig. Och
som arbetar med betydelsefulla områden
för samhället. ”Unga vill arbeta i en meningsfull verksamhet. De vill vara stolta
över sin arbetsplats och inte skämmas.”
Det är verkligen tid för oss som arbetar
i offentlig verksamhet att förstå att vi faktiskt har något att locka ungdomar med,
säger Carin Götblad.
Goda exempel och beröm smittar!

”En annan sanning som är ganska gammal är betydelsen av att ge beröm, att hela
tiden lyfta fram de goda exemplen. När
jag kom till Stockholm, bestämde jag mig
för att försöka utrota Jantelagen. Den har
jag förbjudit i min organisation. Vi ska
visa upp att bra arbete gör alla människor
duktiga och engagerade. Det smittar!”
menar Carin.
”När jag var ung ny chef, gjorde jag
det felet att jag ägnade jättemycket tid
åt den lilla klick som kastade grus i maskineriet. Jag var så dum att jag trodde
att om jag bara ansträngde mig tillräckligt mycket att göra dem nöjda skulle
det fungera. Men de blev ju aldrig nöj-
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I offentlig sektor måste vi förhålla oss till
det som kallas New Public Management.2
menar Carin Götblad. ”Vi måste visa att
vi behövs. Att vi gör ett bra jobb. Att vi
gör det bästa av förutsättningarna. Detta
måste vi kunna bevisa varje dag.”
Forskaren Thomas Andersson tittar
mycket på det coachande ledarskapet.
Med det menar han ledarskap som hela
tiden stöder, går före och visar vilka värderingar som råder i organisationen. Vi
ska möta människor och betrakta det som
är annorlunda som en möjlighet och inte
ett hot. Detta synsätt skapar resultat långsiktigt, menar Carin Götblad.
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Inspiration för andra offentliga verksamheter. Carin Götblad har goda erfarenheter av att via mobila poliskontor
skapa möten med människor som i andra sammanhang är svåra att nå. ”Kommer det ingen så sätter vi på
blåljuset”, säger hon med glimten i ögat.

da. I dag struntar jag i dessa människor.
Jag säger ’Jag har inte tid med er.’ De
får ingen uppmärksamhet alls. Och vad
händer då. Jo, de dör ju faktiskt svältdöden.”
Carin Götblad ger alla som vill något
och som anstränger sig sin uppmärksamhet. Det menar hon fungerar mycket bättre. Det är viktigt att tänka på – vilket också forskning visar – att om man ger lika
mycket kritik som beröm, 50–50, då uppfattar människor det som att de får åttio
procent kritik och tjugo procent beröm.
Carin tycker att vi ska vända på det –
åttio procent beröm och tjugo procent kritik. Då blir det balans.
Nya sätt att möta medborgarna via
poliskontor på hjul

Carin Götblad berör ett exempel på en ny
kommunikationsmöjlighet som hon har arbetat med i Stockholm och som kanske
kan inspirera hela offentliga sektorn. I dag
är det många människor i samhället som
inte kommer till medborgarmöten och liknande. Av olika anledningar kommer de
inte, många kanske inte vågar. ”Vi måste
hitta nya kontaktvägar för att nå dem. Jag
har skapat mobila poliskontor som åker
runt i bostadsområden. Jag brukar bjuda
med mig företrädare från kommunen. Det
kan vara VD:n för det kommunala bostadsbolaget eller socialchefen.” Polisen
lägger lappar i brevlådan kvällen innan det
är dags för besöket. På inbjudan uppmanas
dem som bor i området att komma ned till
poliskontoret på hjul för en kopp kaffe och
en pratstund. Modellen har fungerat bra.

”Lyssna på dem
som berörs.”

Föräldratelefon

En annan väg att nå människor som polisen i dag inte har bra kontakt med är via
deras föräldratelefon. Dit kan man ringa
och tala med en klok polis om saker som
man är orolig för. Vill man så får man
vara anonym. Det är just de människor
som nås på detta sätt, som polisen och
socialtjänsten behöver nå mycket tidigare,
säger Carin Götblad. Det har visat sig att
det är många mormödrar och farmödrar
som ringer. ”Lyssna på dem som berörs”,
brukar Carin säga.
”Jag bestämde mig tidigt för att lyssna
på de barn och ungdomar i Stockholms län
som vi lyssnar på alldeles för sent. Jag bad
fritidsledarna att hjälpa mig att få kontakt
med ungdomar som hade kriminella problem i familjen eller själva. Det var
13–14-åringar. Jag tror faktiskt inte att det
finns någon grupp som har påverkat mig
mer i de stora strategiska besluten som jag
har tagit. Det gäller till exempel utbildningen av poliser och öppnandet av 28 små
poliskontor i de mest utsatta områdena.”
Carin Götblad återvänder till insikten om
att lyssna på dem som berörs, att inte tala
över huvudet på människorna.

”Tala inte över
huvudet på
människorna.”
Volontärer – en stor framgång för
polisen. Något för andra delar av
offentliga sektorn att ta efter?

Polisens volontärer är en verksamhet som
Carin Götblad startade för tio år sedan.
Då väcktes invändningar om att det inte
går i rättsväsendet. Lagen tillät det inte
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heller. Men den kom att ändras. Det fanns
också ett enormt motstånd från de fackliga
organisationerna. Ledningen fick kämpa
med dem i tre år. ”I dag har vi 1 200 utbildade polisvolontärer. Fantastiska människor som arbetar gratis med oss på sin
fritid. Vi gör inte ett enda uppdrag i yttre
tjänst utan att svara på frågan ’Kan vi använda volontärer här?’ För varje månad
blir svaret ja allt vanligare ute i organisationen.”
Det finns en portal för volontärerna på
internet. Där lägger polisen ut uppdrag.
Det kan handla om att polisen behöver
tjugo volontärer för arbete tillsammans
med polisen i tunnelbanan mellan 22:00
och 03:00. Det brukar ta en kvart att fylla kvoten av frivilliga.
Carin Götblad tror att det offentliga
Sverige kan använda sig av detta sätt att
arbeta på många fler områden i framtiden.
Hon betonar också att volontärerna inte
tar jobben. ”I den verksamhet som polisen, kommunerna och landstingen bedriver, är behoven oändliga.” Carins erfarenhet är också att på köpet innebär mötena
med volontärerna att polisens vidsynthet
ökar. De får bra idéer på hur verksamheten kan förändras och utvecklas.
Volontärerna blir också glada när de märker att polisen inte har någonting att dölja. Och att man i stället arbetar tillsammans mot samma mål.
Volontärerna blir också bryggor för de
människor som är rädda för att ta kontakt med polisen.
Byt plats mellan män och kvinnor.
Det vidgar perspektiven och
minskar machoproblemen

”Hela tiden måste vi försöka skapa insyn
från andra och få synpunkter. Jag brukar
säga att har ni ingen annan idé, så prova
att göra tvärtom.” Carin Götblad har
även satt i system att låta män och kvinnor byta plats med varandra. Det är en
jätteenkel lösning som inte kräver någon
dyr konsult eller gula klisterlappar, menar
hon.
Under sina nio år i chefsrollen har
Carin Götblad ökat andelen kvinnliga
chefer från 14 till 31 procent. I en organisation med nästan 8 000 anställda är det
många kvinnor som fått ledaransvar.
Detta är Carin Götblad mycket stolt över.
Hon sätter gärna in kvinnor i positioner
som är typiskt manliga; till exempel insatsledare och andra operativa chefsroller.
Detta gör att eventuella machoproblem
försvinner. ”Man får in andra synsätt utan
att behöva skicka folk på kurs”, säger
Carin. Hon arbetar också för att få in
män i typiska kvinnoroller. Det kan vara
HR-områden och andra så kallade mjuka
områden som övergrepp mot barn eller
mot kvinnor. Där behövs manliga utredare som förstår hur männen tänker.
Men det går mycket trögare att få in
män på typiskt kvinnliga områden än

tvärtom. Det rör trots allt på sig, berättar
Carin Götblad. Men säger hon, ”När de
kommer in där, har efter ett tag statusen på
området höjts. Och lönerna också.”
Ett exempel på hur bra det kan vara att
byta plats är när Carin gjorde en manlig
hundförare, 55+, till jämställdhetshandläggare. ”Han hade hotat att säga upp sig
i samband med att han fick mitt erbjudande. Han trodde inte jag var riktigt
klok. Men han tog jobbet, vilket i sig
väckte uppmärksamhet. Han lanserade
åsikter som väckte diskussion, inte minst
bland kvinnorna. Så småningom fick han
dra in hakan lite, men han hade då skapat
diskussion i ämnet.” Till exempel uppmärksammade han den tabubelagda frågan om manliga poliser och rädsla. Efter
sex månader bad han att få gå tillbaka till
sin gamla roll som hundförare. Men under sin tid som handläggare i jämställdhetsfrågor hade han gjort en enorm nytta
genom de diskussioner och provokationer
han hade skapat.

”Kvinnor 45+
har i princip allt. Utom
självförtroende.”
Tänk tvärtom

Försök att tänka tvärtom i mycket större
utsträckning, är Carin Götblads uppmaning. Ytterligare ett exempel på detta är

hennes sikte på att i högre utsträckning
än tidigare rekrytera chefsämnen bland
kvinnor i åldern 45+. ”Det går jättebra.
De har i princip allt. Utom självförtroende.” Och det sistnämnda åtgärdar
Carin Götblad med pep talk-insatser.
Sträck på er!

Carin Götblad uppmanade åhörarna från
Sveriges kommuner och landsting att känna stolthet. Inom offentlig sektor görs varje dag så många fina insatser som aldrig
blir braskande rubriker i medierna. ”Vi
måste sträcka på oss. Lyfta fram våra
medarbetare och alla goda exempel. Och
förstå att förändringar är det man gör genom att vara uthållig i den grå vardagen.”
1
Rikspolisstyrelsen har 2011 på uppdrag av regeringen initierat en
pilotverksamhet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar
att bli kriminella. Även ungdomar som behöver stöd och hjälp för att
bryta med kriminella nätverk ingår i projektet. Rikspolisstyrelsen
ska samarbeta med Socialstyrelsen, Statens skolverk, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, Ungdomsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten. De delar av regeringsuppdraget som ligger på Rikspolisstyrelsen ska slutredovisas den 31 oktober 2012.
2
New Public Management (NPM) är en bred term för många olika
managementidéer där ett antal synsätt lånas från den privata sektorn. NPM skapades som svar på krav på ökad effektivitet på offentlig sektor där lösningen ansågs finnas inom marknadsanpassning av verksamheterna. NPM ledde till att flera modifierade marknadslösningar infördes inom den offentliga sektorn. Några exempel
är decentralisering av beslutanderätt, interndebiteringssystem,
målstyrning, ansvarsutkrävande och modernare upphandling. Medborgare, brukare och patienter inom systemen beskrivs ofta som
kunder för att markera förhållningsätt till dem den offentliga verksamheten tjänar.
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Pär Johansson grundade
Glada Hudik-teatern
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Motståndsman med tro på
människans förmåga
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Till vänster i bild: Maja Karlsson,
skådespelare vid
Glada Hudik-teatern.

P

är Johansson kommer in på scenen
med armarna svängande likt en
överaktiv orangutang. Ingen förstår någonting. Han fortsätter att veva
med armarna. Och så småningom kommer förklaringen. ”Kommer ni någon
gång med i Uppdrag Granskning – gör så
här. Då kan de inte klippa inslaget hur
som helst.”
Pär Johansson berättar om att han och
Glada Hudik-teaterns verksamhet synats
av Sveriges Televisions program Uppdrag
Granskning1. ”Jag var inte hjälten direkt.”
Han ägnar inte denna händelse speciellt stor uppmärksamhet under sitt framträdande, även om det gjorde honom
mycket ont. Det var de värsta nio månaderna i Pärs liv. Han har inget emot att
granskas, men tycker att den i så fall måste göras sakligt. Hur som helst fick han ett
mycket starkt stöd av teatergruppens
medlemmar och deras anhöriga när massmediedrevet var som intensivast. Pär
Johansson tvekar inte när han säger att
”Vi kan vara stolta över det vi gör i kommunen.”
Närhet

Pär Johansson betonar mjuka värden.
Och kallar sig själv och oss andra på
Kommuninvests stämma för normalstörda. Detta som ett slags medspelare till de
som är aktiva i Glada Hudik – de som

kallas utvecklingsstörda. ”Hur ofta ber vi
normalstörda om en kram?”, frågar han
publiken.
Han nämner killar och deras rädsla att
uppfattas som homosexuella. Det närmaste man kom när det gällde beröring var
att ge varandra en snärt med handduken
i duschrummet.
Det är utan att tveka som Pär säger att
de som arbetar kommunalt har världens
viktigaste jobb. Och det är dags att visa
det. ”En av anledningarna till att Glada
Hudik-teatern fungerar så otroligt bra är
att om våra skådespelare behöver hjälp,
frågar de om hjälp. Vill de ha en kram, så
säger de ’kan jag få en kram’, men vi som
är normalstörda ska fixa allting själv. Vi
ska uppträda som supermänniskor. Här
menar Pär att vi har svårt att närma oss
varandra i landet Lagom-är-bäst.
” … hur ofta ber vi om en kram?”
Vakterna grät

Pär har många minnen från Glada Hudikteaterns resor. Ett är från Elvis-föreställningen som ensemblen gjorde i New York.
Innan planet skulle landa präntande han
in hos alla att det var viktigt att säga att
de var i USA som turister. Alla verkade
förstå allvaret i hans förmaningar. Men
när de kom till inpasseringen på flygplatsen, skrek en av killarna i sällskapet högt
över hela hallen: ’Du Pär, ska jag säga att

jag är terrorist eller tourist?’ ”Men han sa
rätt och alla kom in i landet. Och många
av de stenhårda gränsvakterna med sina
batonger och pistoler fick helt plötsligt tårar i ögonen. För våra skådespelare gav
dem en kram och tackade för att de fick
komma in.”
Viktigt att man som människa
får vara den man är

I Sverige är vi experter på värdegrunder,
menar Pär Johansson. ”Vi åker ut till en
kursgård en gång per år och skapar en värdegrund och jobbar med mångfald. Vi är
experter på att göra saker i teorin.” Pär
menar att förändring kan ske först när vi
människor påverkas emotionellt. ”Jag är
övertygad om att de samhällen som tillåter
utvecklingsstörda, homosexuella, svarta
och vita, unga och gamla att vara sig själva, också kommer att bli de som på sikt
kommer att vara de mest ekonomiskt
fruktbara. Tillåter vi öppenhet på riktigt,
kommer kreativiteten att blomma.” Pär
Johansson pekar också på det omvända.
Stänger man in och trycker ner människor,
kan de inte växa.
I Sverige är vi mästare på att starta arbetsgrupper; idégrupp, tycka-till-grupp
och referensgrupp. ”Det blir grupp på
grupp på grupp. Och varför startas de?
Jo, därför att ingen vågar göra fel. Gör
man fel i Sverige, då kapas man. Jag tror
inte på ett samhälle där man hela tiden

11
Kommuninvest Dialog nr 2 – 2012

Mats Melin, skådespelare
vid Glada Hudik-teatern, har
rollen som praktikanten
”Jerry” i ICA:s reklamfilmer.

fostras till att göra rätt. Jag tror på ett
samhälle där man tillåts göra fel. Och
kom ihåg – det har aldrig blivit någon staty av en referensgrupp.”
” … det har aldrig blivit någon staty av
en referensgrupp.”
Sverige – ett land med
alla möjligheter

Utöver att komma över sin felrädsla, behöver människan passion, entusiasm och
glöd för att lyckas, säger Pär. Har man
inte det i sitt jobb, måste man byta jobb
redan i morgon, menar han. ”Vi lever i
världens bästa land. Det faller inte bomber på oss och vi kan äta oss mätta. Tar
man inte chansen att göra det man är bra
på, får man fasiken skylla sig själv. När
blir det panik här? Jo, när köttfärsen är
gammal eller när motorvärmarsladden är
för kort.”
Ville bli fotbollsproffs

När Pär var ung gick han på fotbollsgymnasium i Hudiksvall, övertygad om att
han skulle bli proffs i Milan. Hans bästa
kompis Tomas Brolin2 hamnade i världslaget 1994. Själv hamnade Pär på en vedbacke med utvecklingsstörda. Då kände
han sig inte speciellt stolt, men det är han
i dag.
Som ny på jobbet med utvecklingsstörda på Hudiksvalls kommun hade han jät-

temånga fördomar. ”Jag var livrädd. Jag
trodde att de skulle slåss, dregla och bitas.” Förklaringen till alla hans fördomar
var enkel. Han hade aldrig mött utvecklingsstörda tidigare. Pär slogs av den värme som han möttes av. ”Jag fick en kram
och orden ’gud vad roligt att du är här’.
Vad säger vi normalstörda när vi kommer
till jobbet? ’Fy fan, nu är vi här i dag
igen’.” De utvecklingsstörda Pär arbetar
med har en av de finaste egenskaper en
människa kan ha enligt honom – De behandlar alla människor lika.
Samhörighet fäller fördomar

”En förutsättning för fungerande kommunikation är att man har något gemensamt,
menar Pär. Och då kommunikation uppstår, så uppstår förståelse. Då faller fördomarna. Det är det som är integration.
Och integration handlar inte om att vi ska
bli lika. Den handlar om att vi är olika.”
Pär Johansson är bekymrad över
många av de ideal unga människor får i
dag, inte minst från TV. Han är mentor åt
en flicka som går i femte klass. Hon har
bantat i tre månader för att kunna vara
med i TV-programmet Småstjärnorna.
”Nu gäller det att lägga alla de teoretiska värdegrunder som görs varje år åt
sidan. För nu gäller det att göra det vi
menar på riktigt. Vill man stimulera människor är det avgörande att man verkligen
gör det”, säger Pär.

Från toaletten till tre
miljoner TV-tittare

Kittet i Glada Hudik-teatern är att alla får
göra det som de är bra på.
Pär berättar historien om en kvinna
som började i ensemblen för tio år sedan.
”Hon har schizofreni och är utvecklingsstörd. När hon skulle börja, berättade alla
vad hon inte kunde göra. Och det är vi
bra på i Sverige – att berätta vad man inte
kan. ”Då sa jag: okej, vad kan hon då,
hon kan sjunga eller hur? ’Ja’, sa alla. Bra,
sa jag. Då ska hon bara få sjunga.”
Kvinnan fick börja i teatergruppen.
Det första året satt hon och gömde sig
på toaletten. Sjukdomen hade ett stenhårt
grepp och hon hörde röster hela tiden.
Andra året kom hon ut från toaletten
och satt nedanför scenen och lyssnade på
de övriga i gruppen. Men hon vägrade att
gå upp på scenen.
Det tredje året satt hon vid scenkanten.
År fyra var hon med lite grann på scenen.
Det tionde året stod hon på Globens
scen och sjöng duett i en mellanakt på
Melodifestivalen inför 10 000 människor
i publiken och tre miljoner TV-tittare.
Låten var Kents ”Sverige”. Den som vill
kan hitta en symbolik i låtens textrad:
”Välkommen, välkommen hit. Vem du än
är var du än är”3.
Pär Johansson är övertygad om att
ger man människor rätt förutsättningar
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”Ger man människor rätt
förutsättningar och tror på deras
vilja att utvecklas, kommer de att
flyga till slut.”
Titta vad de kan

När den första Glada Hudik-föreställningen skulle genomföras 1996 var siktet
att sälja 400 biljetter. Man sålde 24 biljetter
för tjugo kronor styck. Resten fick man ge
bort. Tjänstemän bokade av teatern bakom
Pärs rygg. Men Pär bokade den på nytt.
Han var helt besatt av tanken på att föreställningen skulle genomföras. ”Trots allt
motstånd kändes allt jättebra till tre dagar
före premiären. Då ringer en mamma till
mig och säger ’Pär, du ställer inte upp min
dotter på någon scen.’ Sedan berättade hon
sitt livs historia. Hon hade fött sin dotter i
slutet av 1950-talet. Med diagnos Downs
syndrom fick man inte ta med sitt barn
hem. Det skulle lämnas på en institution.
När hennes dotter kom tillbaka tolv år senare, fick hon inte gå in i vissa matvaruaffärer, eftersom de trodde att utvecklingsstörda snattade. Mamman fick inte ta med
sin dotter på restauranger för att hennes
dotter ansågs ha ett osmakligt utseende.”
Flera samtal följde och två dagar före
premiären satt alla anhöriga och bad
snällt Pär Johansson att inte genomföra
föreställningen. ”Jag sa att vi måste ändå
prova.” Då reste sig en pappa upp och sa
att han hela sitt liv har fått höra att hans
dotter kunde utvecklas. ’Hur ska du kunna visa mig det?’ Pär gav honom en biljett
och bad honom komma och titta. På premiären kom föräldrarna. De var likbleka
och satte sig längst bak i salongen.
Ridån gick upp och föreställningen
gick lysande. Det blev stående ovationer.
Efteråt kom föräldrarna fram med tårarna
rinnande. ”Det här är min son. Det här är
min dotter. Titta vad de kan!”
År 2005 hade Elvis-föreställningen premiär i Hudiksvall. Då sålde man 15 000
biljetter. Nu hade vinden vänt. Pär
Johansson ringde till Stockholm. Ingen
kände till Glada Hudik-teatern. Så småningom fick man chans att uppträda på
nöjespalatset Cirkus i Stockholm. Där
blev det också braksuccé.
Vem har utvecklats mest?

Pär får ofta frågan i vilken utsträckning
de utvecklingsstörda har förändrats sedan
teatern började för drygt femton år sedan.
Mycket, menar Pär, men den största förändringen gäller samhällets syn.
Framgångarna med teatern har också
lett till att det har blivit lättare att rekrytera ledsagare och andra medarbetare till
verksamheten. Speciellt har det varit viktigt att attrahera unga som tillför nya
grepp och nya idéer, menar Pär.
Glada Hudik-teatern har också fått

många internationella förfrågningar och
besök. De är nyfikna på hur man arbetar
i Sverige. ”Vi hade ett studiebesök från
Ryssland. Efter ett tag bröt en kvinna ihop
och började gråta efter Elvis-föreställningen på Cirkus i Stockholm. Hon berättade att hennes trettiotvåårige son hade
fått gömma sig undan i lägenheten under
hela sitt liv så att inte staten skulle ta honom. ’Och här i Sverige kan människor
titta på när de uppträder!’”
Det behövs en eldsjäl

Under sitt föredrag berättar Pär Johansson
att Glada Hudik har varit med om att
starta ungefär tio andra verksamheter
runt om i Sverige. ”Det svåra är att hitta
en eldsjäl, någon som har uthålligheten
att arbeta med detta i många år.”

”skitjobb”. Han menar att många människor älskar att städa, skotta snö, klippa
gräs eller stoppa skruvar i en påse. De
gillar sina jobb för att de klarar av arbetet
och blir uppskattade för det. Här måste
samhället förstå att det är viktigt att denna sort av arbeten finns. Och att det skapas ännu fler arbetstillfällen på denna
nivå.
”Vi har sett förändringar: Men det här
är bara början. Vi har mycket kvar att
göra. Sverige ska bli världsbäst på att bekämpa utanförskap!”
I dag arbetar 18 personer i ett produktionsteam på teatern i yrkesroller som till
exempel teknisk chef och musikalisk
chef. Pär väljer att omge sig med personer som tycker att jobbet med teatern är
roligt. Och som ger energi i stället för att
enbart ta.

ICA-Jerry

Han berättar också om skådespelaren
Mats Melin med Downs syndrom, som
genom livsmedelskedjans reklamfilmer
blivit ICA-Jerry med svenska folket.
Glada Hudiks satsning tillsammans med
bland annat ICA har lett till att mellan
500 och 1 000 personer med funktionsnedsättning ska rekryteras till ICA:s butiker under en treårsperiod. I dag har ICAJerry en Facebook-grupp med 700 000
medlemmar. ”Han har inte internet själv,
men funderar på att skaffa …”
”Vi har sett förändringar:
Men det här är bara början.”
Sverige ska bli världsbäst

Pär Johansson vill arbeta bort begreppet

Det är tillsammans man
skapar framgångar

År 2011 omsatte verksamheten ungefär
23 miljoner. Kommunen gick in med 1,2
miljoner. Övriga intäkter kommer från
biljettintäkter och sponsorer. ”Ibland hör
jag misstänksamma och kritiska röster
mot att vi har sponsorer. Att de får goodwill av verksamheten. Men det är ju det
som är meningen. Utan sponsorer hade vi
till exempel inte kunnat genomföra ICAprojektet med hundratals arbetstillfällen
för funktionshindrade.”
Han avslutar med att säga att Glada
Hudik är hans livsverk. Men det är tillsammans som man har skapat framgångarna. Och förstås hade man inte varit någonting utan skådespelarna.

Ett brev från en förälder

1
På www.gladahudikteatern.se belyses några av de ämnen som
berördes i SVT:s program Uppdrag Granskning.
2
Svensk landslagsspelare som bland annat vann VM-brons i USA
1994.
3

Text och musik till Kents låt Sverige är skapad av Joakim Berg.

Fakta om Glada Hudik-teatern
Glada Hudik-teatern är en del av Hudiksvalls
kommuns dagligverksamhet enligt LSS
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Huvudmålet med teaterverksamheten
är att skapa en meningsfull och utvecklande verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
Nästan en tredjedel av kommunens vuxna utvecklingsstörda är med i Glada Hudikteatern. I Hudiksvalls kommun bor omkring
110 vuxna utvecklingsstörda, som alla har
rätt till daglig verksamhet enligt LSS. Av
dem deltar i dag drygt 30 personer i Glada
Hudik-teaterns verksamhet, några är verksamma bakom scenen och flertalet som
skådespelare.

Gunilla Nybom
Mamma till Maja Karlsson, skådespelare.
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När Pär Johanssons föredrag är slut närmar jag mig honom lite försiktigt. Går
fram och säger att jag aldrig upplevt ett
föredrag som berört mig själv eller så
många i publiken med sådan kraft. Vi grät
och vi skrattade.
Pär Johansson låter mig tala klart.
Sedan tar han ett steg fram och ger mig en
kram. På vägen hem kände jag mig åtminstone två centimeter längre.

Ur föräldraperspektiv har Glada Hudik-teatern gett
Maja ett fantastiskt rikt liv. Ett liv som består av en social
gemenskap. Maja har under de fyra år hon har deltagit i
teatern utvecklats mycket vad det gäller social kompetens.
Och jag är övertygad att det just är teatern som har gett
henne det. Hon har blivit öppnare, kavatare och vågar ta för
sig mer av livet. Maja har fått en tillhörighet med andra
som har samma handikapp. Tidigare har hon varit mycket
ledsen, sorgsen, sluten och stundtals inte velat leva ett liv med
47 kromosomer. Nu frågar hon i stället: ’Mamma, vilka
är det mer än jag som har 47 kromosomer?’ Jag räknar upp
alla och pekar ut vilka de är på en bild på hela ensemblen.
Maja har också utvecklats språkmässigt under dessa år.
Hon läser manus, skriver om manus, tränar och tittar ofta
på alla de tidigare föreställningarna på film. Hon har blivit
stolt och öppen. Människor i Hudik hejar och pratar med
alla som har varit med i föreställningarna. Hon har blivit
någon i småstadens sociala gemenskap. I gruppen finns en
värme och gemenskap som ger trygghet. Trygghet att våga
vara den man är, trots sitt handikapp. I dagens samhälle
räcker det med att man är avvikande utifrån gängse gällande
normer för att hamna i utanförskap och bli en förlorare.
Det kan räcka med för stor näsa, för stor mage, för små
bröst, för liten, för lång, svårt att läsa, svårt att räkna.
I Glada Hudik-teatern duger alla som de är. Att bli sedd och
bekräftad för den man är trots att man är en och trettiofyra
lång och väger 67 kilo, har Downs syndrom med allt vad det
innebär och är ett under att man överlevde en svår medfödd
skada i nacken. När Maja växer, så växer också vi som
anhöriga. Från att ha haft en syster som man blivit mobbad
för, har man fått en syster som blivit kändis. Hela familjen
växer med Majas framgång inom teatern. Den oro som man
känt inför framtiden har nu falnat. Maja behöver inte
längre oss som föräldrar i den mån som vi har känt tidigare.
Nu står hon på egna ben. Har en kille med samma
handikapp, som hon har träffat i ensemblen. De bor i
lägenheterna bredvid varandra i ett centralt gruppboende i
Hudiksvall. De älskar varandra och älskar teatern.
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Lugnare marknad just nu.
Men utmaningar väntar.

När representanter från Finansdepartementet gästar Kommuninvests
föreningsstämma brukar åhörarna spetsa öronen lite extra. Kommuninvest har blivit en betydande aktör på den svenska finansmarknaden
och här är dialogen med Finansdepartementet en viktig del av en
fortsatt framgångsrik utveckling.
Johanna Lybeck Lilja gav under sitt tempofyllda föredrag en
intressant bild av dagens situation på både den svenska och internationella finansmarknaden. Allt hör ihop. Saker och ting händer
hela tiden. Finansdepartementet sitter inte med armarna i kors.

Johanna Lybeck Lilja är ekonom och
statssekreterare åt finansmarknadsminster
Peter Norman. Hon är bland annat
ordförande i Finansmarknadskommittén
som har regeringsuppdraget att utgöra
ett forum för dialog och samråd kring den
finansiella sektorns villkor för att främja
stabilitet, förtroende, effektivitet och
utvecklingsmöjligheter.

Johanna Lybeck Lilja berättar om det regelarbete som man arbetar med just nu. I
princip kan man säga att en total översyn
av finansmarknaderna görs. De områden
som har varit reglerade ses över och de
områden som tidigare har varit oreglerade
kommer att regleras. Hon berättar att
man just nu förhandlar eller implementerar 36 eller 37 olika direktiv och förordningar. En historiskt hög nivå, säger
Johanna Lybeck Lilja.
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Om riskmått

Ett sätt att mäta hur marknaden ser på läget är att använda volatilitet som riskmått.
Volatilitet står i detta sammanhang för
snabba och stora svängningar i till exempel
kurser på finansmarknaden. Det så kallade
VIX-indexet bygger på realtidskurser av
optioner1 på S&P 5002 som är noterade på
Chicago Board of Exchange.3 Indexet är
utformat så att det återspeglar placerarkollektivets tro på de närmaste 30 dagarna.
”Ju högre volatilitet, desto mer risk.
Marknadens aktörer blir lite rädda, och
då vågar de inte ta på sig risk och då går
indexet uppåt. När det blir lägre volatilitet sjunker indexet och då vågar de ta på
sig lite mer risk. Vad vi ser nu är att vi är
under det historiska snittet, marknaderna
är lite lugnare”, kommenterar Johanna
Lybeck Lilja.

Som framgår av diagrammet var volatiliteten vid tiden för Johanna Lybeck Liljas föredrag mindre, vilket ger
marknader med en högre riskaptit. Den blå linjen markerar det historiska genomsnittet. Källa: Reuter.

Stödbelopp motsvarande tre
gånger Sveriges BNP har pumpats
in i finanssystemet

Anledningen till att situationen just nu är
lugnare är att många centralbanker har
deklarerat att de står redo att vidta åtgärder. Den Europeiska centralbanken har
också vidtagit substantiella åtgärder.
Eurosystemet har i två omgångar gett ut
treåriga lån som uppgår till 1 000 miljarder euro. ”Det är alltså i runda slängar tre
gånger Sveriges BNP, bara så ni får en dignitet av hur mycket pengar eurosystemet
har pumpat ut i systemet för att lugna de
finansiella marknaderna. Tre gånger
Sveriges BNP är pretty much money.”

Skillnaden mellan en 3-månaders interbankränta och räntan på 3-månaders statspapper brukar kallas för
TED-spread.5 Av bilden framgår att marknaden är betydligt lugnare första delen av 2012. Källa: Reuter

Marknadsläget är just nu lugnare

Johanna Lybeck Lilja berör ett annat sätt
att betrakta marknadsläget. Det är att
mäta skillnaden mellan interbankräntor
och statsskuldväxlar.4 Det vill säga hur
mycket vill bankerna ha extra för att få
låna pengar mellan varandra? ”Det var
det vi såg hösten 2008, ingen bank vågade låna ut pengar till en annan. Man
visste inte om man skulle få tillbaka dem
dagen efter, helt enkelt. Nu ser vi att
Sverige är bland de som har lägst stressnivåer.”
Försäkring mot kreditrisker

När man lånar ut pengar till ett land, en
bank eller till ett företag och inte vill ta på
sig kreditriskerna så kan man köpa en
försäkring. Så kallade credit default

Utvecklingen av interbankräntan påverkades av de två gigantiska ECB-lånen i slutet av 2011 och början av
2012. Källa: Reuters EcoWin
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swaps.6 Dessa tittar Finansdepartementet
på. Hur mycket får man betala för att försäkra sig mot kreditrisken? Här konstaterar Johanna Lybeck Lilja att priserna varierar beroende på vilken oro marknaden
känner för olika länder. Ett exempel hon
pekade på var Spanien.
En annan intressant jämförelse som
Finansdepartementet har gjort är att jämföra kreditförsäkringskostnader mellan
banker och stater.
”Som ekonom kan jag säga att det här
sambandet är väldigt tydligt. Det spelar
roll för en bank om du befinner dig i en
stat som är stabil eller inte.” För Sveriges
del visar jämförelsen på låga risker både
för stat och banker.
Om interbankräntor

Euroområdet har under en lång period
konstaterat stigande interbankräntor och
varit väldigt oroliga för det. Det var få som
vågade låna ut pengar och det var dyrt att
låna pengar av en annan bank. Detta blir
problematiskt eftersom lånen banker emellan är en väldigt viktig del av många bankers finansiering. Men i december 2011
och februari 2012 vidtog Europeiska centralbanken (ECB) två stora 3-årslån. Som
en effekt har räntorna på olika löptider
sjunkit ganska ordentligt, vilket minskar
stressen i systemet. Marknaden får tillgång
till finansiering till ett lite bättre pris.
Räddare i nöden?

En fråga som Johanna Lybeck Lilja ställer
sig är om Europeiska centralbanken är lite
av en räddare i nöden. Hon presenterar
ett antal diagram som visar ECB:s åtgärder i samband med den senaste finanskrisen. De har lånat ut oerhörda belopp och
i sammanhanget accepterat säkerheter av
lägre kvalitet, erbjudit låga räntenivåer
och haft halverade reservkrav.7 Dessutom
har eurosystemet köpt statsobligationer,
helt enkelt i syfte att hålla upp priset och
att få ner räntan. Trots alla insatser konstaterar Johanna att det fortfarande inte
riktigt fungerar mellan bankerna när det
gäller förtroende och finansiering.
Finanskriser är att sky som pesten

Johanna Lybeck Lilja nämner två amerikanska forskare, Carmen M. Reinhart
och Kenneth S. Rogoff. De har forskat i
senaste hundra årens finansiella kriser,
och tittat på vilka effekter dessa får för
realekonomin.
Tabellen intill visar den genomsnittliga
effekten av de senaste hundra årens finanskriser. En typisk finanskris orsakar en
höjd arbetslöshet med 7 procentenheter,
sänkt BNP med 9 procent, sänkta huspriser på 35 procent, en börsvärdesminskning om 56 procent. Till på köpet ökar
statsskulden med i snitt 86 procent! I den
sista siffran är inte 2008 års finanskris
medräknat, heller inte den aktuella statsfinanskrisen.

Av diagrammet framgår att Europeiska centralbankens utlåning till nationella banker har varit enorm.
Källa: Nationella centralbanker

Johanna Lybeck Lilja betonar hur otroligt
allvarligt en finanskris slår i en ekonomi.
”Det är därför vi vill göra allt för att undvika att det inträffar i Sverige.”
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Ökad skuldsättning i västvärlden
är ett mycket allvarligt problem

”Om man tittar på USA:s utveckling av
skuldsättning i hela ekonomin i USA under
de senaste decennierna blir det en dramatisk bild över vad som har hänt. Då förstår
man att vi har en del att jobba ner när det
gäller skuldsättning i hela ekonomin.”
Skaffa bättre långsiktig
finansiering!

Johanna menar att stater och banker ofta
är väldigt lika i det att de har väldigt
långa åtaganden. Hennes tro är att detta
gäller i stor utsträckning även för kommuner. Kort finansiering kan ju löna sig,
på kort sikt, så länge man ser att avkastningskurvan lutar uppåt. Men det kan
ställa till en väldig oreda på lite längre
sikt. ”Min rekommendation, och det är
ju precis det vi jobbar med när vi tittar på
banker och skärpt reglering av banker, är
att skaffa bättre långsiktig finansiering.”

En översikt av USA:s skuldsättning i förhållande till bruttonationalprodukten från den stora börskraschen
1929 till 2007. Färgerna avser följande områden; blå = hushållen, grön = företag, röd = företag kopplade till
finansmarknaden, Gul = statsstödd verksamhet som t.ex. bolåneinstitut samt Orange = staten.
Källa: Finansdepartementet

Om hushållens skuldsättning

Det är inte bara hur stor skuld hushållen
har som spelar roll. Det handlar också om
hur de klarar sina räntebetalningar.
Johanna visar hur hushållens nya lån har
fördelat sig mellan olika bindningstider
under en femtonårsperiod. Hon konstaterar att beteendet varierat mycket över tid.
Även om diagrammet visar att den relativa mängden rörliga räntor har minskat
den senaste tiden, ser hon ändå att trenden är att denna andel ökar.
Insatser för att hantera
hushållens skuldsättning

Riksbanken redovisar regelbundet hushållens skulder och ränteutgifter i förhållande till disponibel inkomst. Johanna
Lybeck Lilja ser att skuldandelen aldrig
tidigare varit så stor som den är nu. ”Å
andra sidan är räntebetalningarna väsentligt mycket lägre än vad de var 1991, vi
kan alltså bära mer skuld. Frågan är hur
mycket mer skuld vi kan bära, hur mycket klarar vi?”
Är det många som har rörliga lån då
räntorna vänder uppåt, blir utsattheten
större, konstaterar Johanna.
En förklaring till den ökade skuldandelen ser Johanna Lybeck Lilja i de ökade
huspriserna. När hon har granskat huspriser i olika länder, så ser hon att Sverige
har de högsta huspriserna, detta oavsett
nominella eller reala siffror.
Riksbanken har gjort en gedigen utredning för ungefär två år sedan, där
man tittade på vad de höga bostadspriserna beror på och kom fram till att det
var ökningen av disponibel inkomst och
de låga räntorna. Huspriserna har stigit

Det rutiga fältet /SER VITT UT I MINIATYRBILDEN/ representerar lån bundna mer än fem år, det mörkblå
fältet lån bundna mellan tre månader och fem år, medan det grå fältet visar andelen lån med rörlig ränta.
Källa: Riksbanken
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mycket kraftigare än både konsumentpriserna och hushållens disponibla inkomster. Detta behöver vi hålla koll på,
slår Johanna fast.
Insatser som har gjorts för att hantera
den oroande utvecklingen för hushållens
skuldsättning är bland annat Finansinspektionens bolånetak som innebär att
bankerna inte får låna ut mer än 85 procent av husets eller lägenhetens värde.
Bankerna har själva kommit överens om
att nya lån som är kopplade till bostaden
och överstiger 75 procent av bostadens
värde bör amorteras. ”Vi verkar ha tappat
amorteringskulturen i det här landet. Det
verkar bara vara någonting för ett fåtal.
Det ska bli intressant att se uppföljningen
hur den överenskommelsen följs.”
Johanna Lybeck Lilja lyfter även fram
Riksbankens, Finansinspektionens och
Regeringens gemensamma utspel om
högre kapitalkrav för bankerna.
Den låga svenska statsskulden
gör andra avundsjuka

Det är rätt många länder som skulle vilja
ha en statsskuldsituation som Sverige, påpekar Lybeck Lilja. Det faktum att en stat
är stabil, påverkar också dess bankväsende
menar hon. ”Generellt ser det väldigt bra
ut för svenska banker. De är väldigt stabila,
och mycket stabila i internationell jämförelse. Det ska vi alla vara glada för, det
innebär att de kan fortsätta låna ut pengar
både till privatpersoner och företag.”
En orsak till att svenska banker är så
beroende av utländsk finansiering är att
svenska folket köper fonder i stället för
att sätta in pengar på banken. Faktum är
att svenskarna är det mest fondsparande
folket i hela världen.
Det svenska banksystemet är dessutom
väldigt stabilt, men samtidigt väldigt stort
i förhållande till BNP. Dessutom utgör
den stora andelen utlandsfinansiering en
betydande risk, framhöll Johanna. De
svenska bankerna är verksamma över
gränserna. De är sammanflätade med andra länders banker, vilket gör dem utsatta
för situationer i respektive land.
Problem i en stor bank kommer med
största sannolikhet att leda till problem i
en annan stor bank. Som en följd riskerar
vi snabbt problem i realekonomin och offentliga finanser.
Johanna framhåller att bankerna behöver bättre buffertar. I dag är kravet 2 procent kapital i förhållande till riskvägda
tillgångar. Nästan alla banker har mycket
högre buffert än så. 2 procent är ganska
lite. Kravet kommer att stiga den första
januari 2013. Minimikravet i internationella överenskommelser är 7 procent.
Finansdepartementet har sagt att de vill
gå ännu längre.
”2013 vill vi att de stora bankerna har
10 procent eget kapital i förhållande till
riskvägda tillgångar och 12 procent från
och med första januari 2015.” Detta är i

Tabellen visar andelen utländsk valuta när det gäller svenska bankers marknadsfinansiering. Källa: Statistiska
centralbyrån samt Riksbanken.

linje med andra länder som också har stora banksystem.
”Schweiz har redan bestämt sig för att
gå längre, de har 10 + 9 procent. Storbritannien har förklarat att de vill gå längre. Det här är någonting vi håller på och
träter om i dagsläget inom EU. Vi är några
länder som vill kunna gå längre, ha bättre buffertar för att göra stora finansiella
system säkrare och det är några länder
som tycker att vi alla ska ha samma kapitalkrav. Jag ska försöka förhandla fram
det där i EU. Det börjar brinna till i förhandlingarna! Men vi hoppas kunna göra
detta. Vi anser att det är viktigt.”
1
Innehavda optioner ger rättighet, men inte skyldighet, att köpa
eller sälja något till ett förutbestämt pris, vid en viss tidpunkt eller
tidsperiod. Utfärdade optioner ger tvärtom skyldighet att köpa
eller sälja.

S&P 500 index omfattar ett representativt urval av stora företag
på den amerikanska marknaden. Betraktas som standard för att
mäta utvecklingen för stora bolag i USA.
2

3
Chicago Board Options Exchange (CBOE) är världens äldsta och
en av de största börserna för handel med optioner.

4
Statens kortfristiga upplåning sker med hjälp av statsskuldväxlar.
De löper med fast ränta vilket innebär att placerare betalar ett
belopp som motsvarar växelns nominella värde med avdrag för
räntan. På förfallodagen återfår placeraren det nominella värdet.
Riksgälden, som förvaltar den svenska statsskulden, ger ut
statsskuldväxlar regelbundet på normalt löptiderna tre och sex
månader samt ett år.
5
Skillnaden i ränta mellan två räntebärande värdepapper med
likartade egenskaper, men ändå med en särskillnad, kallas ofta
för en spread.
6
De vanligaste kreditderivaten kallas Credit Default Swaps,
förkortat CDS.
Ett kreditderivat är ett finansiellt kontrakt mellan två parter.
Det försäkrar köparen av kontraktet mot att krediten drabbas
av en så kallad ”kredithändelse” under en förutbestämd period.
Kredithändelsen definierar vad försäkringen gäller, ungefär
som villkoren i en vanlig hemförsäkring. Ett exempel på en
kredithändelse kan vara ratingändring, betalningsinställelse eller
konkurs.
För den som säljer kreditrisken, fungerar kreditderivatet
ungefär som en vanlig försäkring. Köparen av kreditrisken
(försäkringsgivaren) förbinder sig att ersätta säljaren om dennes
motpart i något avseende inte fullgör sina förpliktelser under
kontraktets löptid.
7
Reservkrav innebär att banken måste hålla en del av
insättningarna som reserv. Kapitaltäckningskrav innebär att
banken måste garantera utlåningen med eget kapital. I Sverige
tillämpas kapitaltäckningskrav vilka regleras av Lagen om
kapitaltäckning och stora exponeringar.

inför framtiden

Ann-Charlotte Stenkil markerade
framtidstro under sitt stämmotal inför Kommuninvests medlemmar. Som
ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening kunde hon bland annat
konstatera ett rekordhögt årsresultat.
Samtidigt såg hon utmaningar framöver. Den främsta är de nya reglerna
för kapitaltäckningskrav.
Jag har haft förtroendet att sitta med i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening i snart tio år, de fem senaste som
ordförande. Att representera svenska
kommuner i denna frivilliga samarbetsorganisation är nog ett av de finaste uppdrag
man kan ha. Anledningen till min stolthet
är de resultat som vi alla tillsammans har
skapat för våra uppdragsgivare, nämligen
invånarna i våra kommuner och landsting.
Under de drygt 25 år som Kommuninvest
har arbetat, har medlemmarna sparat miljontals kronor i form att lägre räntekostnader för sina lån. Detta är pengar som
har använts för att skapa bättre service
och utveckling av det lokala offentliga
Sverige. Ändå tycker jag att det är intressant att notera att flesta svenska kommuninvånare sannolikt aldrig har hört talas om
Kommuninvest. Det är heller inget självändamål att vår verksamhet är välkänd
hos den breda allmänheten. Det viktiga är
att vi är kända och respekterade i finansiella sammanhang när vi ska låna upp och
låna ut pengar.
En gemensamt ägd ädelsten

2011 var utlåningen till våra medlemmar
drygt 160 miljarder kronor. En ökning
med nästan 25 procent jämfört med året
innan. Trenden är tydlig – många av våra
medlemmar lånar en allt större andel
pengar via den verksamhet de själva äger
– Kommuninvest.
Vår gemensamma diamant har många
fasetter. Utöver billigare lån, får medlemmarna en ökad trygghet och dessutom del
av verksamhetens resultat i form av återbäring. Årets resultat blev rekordstort,
drygt 300 miljoner kronor.
Vi kan nu för första gången tydliggöra

Ann-Charlotte Stenkil är
ordförande i Kommuninvest
ekonomisk förening.

Kommuninvests resultat i medlemmarna
balans- och resultaträkning. Detta är viktigt.
Den nya återbäringsmodellen är en viktig pusselbit i vår framgång. Tillsammans
med arbetet med att kraftigt öka det egna
kapitalet via förlagslån och de tidigare
nämnda ökade resultaten har vi därmed
stärkt Kommuninvestsamarbetet.
Kapitaltäckningskravet
en fortsatt utmaning

En fortsatt utmaning är att hantera det
kapitaltäckningskrav som innebär att vi
ska ha minst 1 procent av balansomslutningen i eget kapital vid utgången av
2015. För 2011 är procentsatsen 0,95.
Ju mer vi lånar ut, desto mer pengar
måste vi också tillföra kapitalbasen.
Därför kommer stora delar av vårt resultat även i fortsättningen att förvandlas till
eget kapital.
Vi är förstås medvetna om de tankar
som finns för ett nytt regelverk för finansmarknaden, med sannolikt ännu högre
krav på kapitaltäckning. Detta måste vi
se till att vara rustade för.

Frågan om vår ekonomiska stabilitet, en
stark kapitalbas, bör inte betraktas isolerad. För oss är det viktigt att vi har, och
fortsätter att utveckla, ett övergripande
ramverk som ger oss de bästa förutsättningarna för att säkerställa vårt uppdrag
från ägarna.
Full av framtidsoptimism

På årets stämma kommer vi inte att fullfölja beslutet om namnbyte. Frågan får
vänta. Det viktiga är inte vad vi kallar oss,
utan vad vi gör. Här är vår grunduppgift
tydlig allt sedan starten: Att skapa den bästa möjliga finansieringen av lokal välfärd.
I dag ägs vi av mer än 90 procent av
Sveriges kommuner och 40 procent av
Sveriges landsting. Och vi fortsätter att
växa.
Jag är full av optimism inför framtiden.
Som vi brukar uttrycka saken – Tillsammans bär vi på en bra idé.

OBS! Detta anförande har försetts med rubrik och mellanrubriker
av redaktionella skäl.
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100 procent kommunal
borgen är mycket mer än
3 procent soliditet
Så var det dags för Björn Börjesson,
ordförande i Kommuninvest i Sverige
AB att kommentera året som har
gått. Han har arbetat i finansvärlden
i många år och upplevt konjunkturkurvornas böljande flöden. Bland annat
var han vice VD i Handelsbanken under en lång period på 1990- och
2000-talet.
Under sitt tal betonade Björn Börjesson att Kommuninvest ska göra allt
vad de kan för att särbehandlas när
det gäller kraven på stabilitetsavgift
och förhöjd soliditet. Det handlar bland
annat om att de som skapar reglerna
förstår Kommuninvests särart.
Nu står jag här efter att ha varit ordförande i bolaget i ett år. Mina intryck är att
bolaget är välskött och står under bra ledning och har kompetent personal. Det är
kort sagt en proffsig organisation.
Men den är liten. Och den ska klara av
att låna pengar billigare än andra både
när våra långivare är lugna och trygga och
när de är nervösa på grund av den våldsamma turbulens på kapitalmarknaderna
som vi upplevt de senaste åren. En förutsättning för att få låna av nervösa långivare är att de har god kunskap om oss och
förstår värdet av medlemmarnas borgensåtagande. Det kräver en nära och regelbunden kontakt med långivare, både i
Sverige och i flera andra länder.

Björn Börjesson, ordförande i Kommuninvest AB

Utöver förmågan att alltid få tag på pengar billigare än andra, måste vi också kunna erbjuda lägre utlåningsränta. Det kräver att vi har lägre kostnader än andra
kreditgivare och att det inte är billigare
för en medlem att låna direkt i kapitalmarknaden.
Å ena sidan har vi lägre kostnader än
bankerna som har ett bredare produktutbud och kostnader för sina kontorsnät
och avancerade IT-stöd. Å andra sidan arbetar vi under samma regelverk och tillsyn
som bankerna, men har en mindre affärsvolym att slå ut kostnaderna på. De
senaste årens tillväxt gör att vi nu har tillräckligt kritisk massa för att bära verksamhetens egna kostnader på ca 170 miljoner kronor om året.

Kommuninvest i Sverige AB
har klarat sig bra

Om stabilitetsavgift och soliditet

Facit så här långt är att bolaget klarat det
mycket bra. Ingen bank kunde låna långt
under hösten 2008 och idag är det flera
EU-länder som antingen inte kan låna av
egen kraft eller får betala en mycket hög
ränta. Kommuninvest har bevisat sin förmåga att klara verksamheten även under
hårt stressade förhållanden. Jag känner
därför inte någon oro för att vi inte ska få
tag i pengar när vi behöver – men det är
inget själspelande piano utan kräver att vi
är professionella varje dag.

Därutöver måste vi betala en stabilitetsavgift till staten på nästan 100 miljoner
kronor om året för att staten ska rädda
oss om vi inte kan överleva av egen kraft.
Vår unika konstruktion gör att det inte
kommer att hända. Och därför är stabilitetsavgiften en besvärande och onödig
kostnad. Den är dessutom oproportionerligt stor och höjder bolagets kostnader
med över 50 procent.
Som ägare kräver ni att bolaget ska
växa av egen kraft med oförändrad soli-

ditet på 1 procent. Jag tycker det är ett
rimligt och välavvägt krav med hänsyn till
den låga risknivån i Kommuninvest jämfört med i en affärsbank. Och det räcker
för att våra långivare ska känna fullt förtroende för vår återbetalningsförmåga.
Soliditetskravet är inget problem vid normal tillväxt. Men med den snabba kreditexpansion vi haft under krisåren ställer
det stora krav på att verksamheten går
med tillräckligt stor vinst för att det egna
kapitalet ska öka i samma takt som utlåningen. Ju snabbare tillväxt, desto högre
marginal måste vi ta ut för att klara soliditetskravet.
Det ligger nu ett lagförslag om att inget kreditinstitut får ha lägre soliditet än 3
procent. Om förslaget går igenom är det
ett hot mot vår affärsmodell. Vår förmåga
att hantera det kravet tror jag är bolagets
– och ägarens – viktigaste utmaning under
de närmaste åren. Styrelsen och bolagsledningen ska göra allt som står i sin makt
för att mildra effekten om förslaget blir
verklighet. Vi har en del idéer, men ännu
inga presentabla förslag.
Min uppfattning är att Kommuninvest
inte behöver höja soliditeten till 3 procent.
Helt enkelt därför att 100 procent kommunal borgen är mycket mer än 3 procent
soliditet. Detta inser var och en som tänker efter. Detsamma gäller den onödiga
stabilitetsavgiften. Men insikt räcker inte.
Det räcker inte att ha rätt, det gäller att
få rätt. För att slippa ifrån kravet på stabilitetsavgift och förhöjd soliditet tror jag
det krävs ett stort tryck på lagstiftaren för
att göra sig besväret att göra undantag för
oss. Men det är värt ett försök.
Pålitlig leverantör även
i fortsättningen

Avslutningsvis tror jag att vi även i fortsättningen kommer att vara en pålitlig leverantör av billiga och behovsanpassade
krediter. Utan att utsätta medlemmarna
för negativa överraskningar förknippade
med vår branschtillhörighet med alla dess
inbyggda risker och krav. Jag tror också
att det finns goda möjligheter att utveckla
produkter och service om ni vill det.
OBS! Detta tal har av redaktionella skäl försetts med rubrik och
mellanrubriker.

Håkan Sörman, VD för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), gav åhörarna en intressant bild av det lokala Sverige. Det finns ett antal utmaningar
när det gäller bostadsbyggande, skola, personalbehov och finansiering av vår
framtida välfärd. Men ansatsen i hans anförande innehöll energi och entusiasm
inför framtiden. Han tror på framtiden och gläds att så många anställda ser
sina arbetsuppgifter som meningsfulla.
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Sveriges viktigaste jobb
med stora utmaningar
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åkan Sörman inledde med att betona Kommuninvests väldigt stora betydelse för kommunsektorns
möjligheter att ha en fungerande kapitalmarknad. Han var själv ekonomichef i en
kommun i mitten på 1980-talet och kommer ihåg situationen väl.
”Självklart minns jag också 2008, när
det helt plötsligt var svårt att få pengar,
lånen fanns liksom inte riktigt där automatiskt. Vilken tung roll Kommuninvest
kom att spela i det sammanhanget. Det
ska vi alla ha i minnet.”
Initiativet i Örebro för ungefär 25 år
sedan har utvecklats till att i dag ha de
flesta av SKL:s medlemmar anslutna till
Kommuninvest. ”Vi har ett bra samarbete och ett bra gemensamt finansnätverk”,
slår Håkan Sörman fast.
Om kommunernas lån och finanser

Kommuninvests oro för att kommuner
och landsting allt för ofta lånar för kort
är bekant för Håkan Sörman. Han menar
att SKL principiellt delar uppfattningen
om att löptiderna på tillgångssidan bör
överensstämma med dem på skuldsidan.
Det är rimligt, men man bör förstå att till
exempel pensionsskulden inte så enkelt
kan hanteras på detta sätt.
Håkan Sörman är glad över Sveriges
starka offentliga finanser jämfört med övriga länder i Europa. Han konstaterar
också att många kommuner och landsting
har haft bra ekonomiska resultat med
överskott även under krisperioder.
SKL trodde i den skatteunderlagsprognos som släpptes i februari att sektorn totalt skulle gå med ungefär 7,5 miljard plus
2012. I den prognos som presenterades
den 26:e april är siffran reviderad till ungefär 10 miljarder.
”Situationen är på det viset, tillfredställande, jämfört med hur den har varit tidigare år. Men situationen är ändå något annorlunda nu. Förra året var det 42
kommuner som hade underskott. Redovisningsmässigt var det 17 landsting som
hade underskott om man dessutom räknar
in den så kallade RIPS-räntan på pensionsskulden. I år tror vi att det kommer att
vara ett 60-tal kommuner som får problem
att klara ett plusresultat. Och landstingen
ligger ungefär som de gjorde förra året.”
Håkan Sörman påpekar att olika kommuner och olika landsting som bekant har
olika förutsättningar. En titt i regeringens
vårproposition ger vid handen att den
innehåller lite för den kommunala sektorn. Utrymmet för kommunal konsumtion är oerhört begränsat under det kommande året och överensstämmer inte med
det behov SKL kan se. Till sin stora besvikelse noterar Håkan Sörman också att
propositionen inte nämner någonting om
ett nytt skatteutjämningssystem.
”SKL:s styrelse har enhälligt ställt sig
bakom det förslag till ett nytt skatteutjämningssystem som en för första gången enig

skatteutredningen lämnat. Vi har inte heller noterat något svar på vår begäran när
det gäller principer för medfinansiering.
Den har vuxit väldigt kraftigt de senaste
åren. Från att ha handlat om relativt begränsade belopp, ligger nivån i dag på vad
kommuner och landsting betalar för statlig egendom på kanske 50–60 miljarder”,
kommentar Håkan Sörman.
Vår stora utmaning framöver ligger
inte i pensionsskulden

Beräkningstekniskt motsvarar pensionsskulden 25 öre i en skattehöjning. Som en
jämförelse pekar Håkan Sörman på välfärdens framtida finansiering. Där handlar
det om 200 miljarder kronor fram till år
2035, vilket motsvarar en skattehöjning
på 13 kronor! ”Det är där vi tycker att vi
ska lägga tankearbetet och energin för att
hitta lösningar.” Och där märker inte
Håkan Sörman speciellt stort intresse från
staten att delta i dessa samtal.
Investeringarna ökar både
i kommun och landsting

SKL ser en ökning beträffande investeringar med 10 procent i kommunsektorn och
20 procent i landstingen under 2012.
Volymmässigt motsvarar detta 100 miljarder kronor om man även räknar in alla
kommunala bolag. Håkan Sörman berättar
att en stor del går till infrastruktursatsningar. Han berör det prat om så kallade badhusboomar som vissa kritiker odlar. Detta
stämmer inte alls, menar Sörman som berättar att de senaste 22 åren har det byggts
40 stycken inomhusbad i Sverige. I 2012
års investeringsbudget står badanläggningar för 2,5 procent av totalsumman.
Kritik mot kommunerna i
bostadsbyggarfrågan

Regeringen och bostadsminister Stefan

Attefall har uttryckt bekymmer över att
det byggs för lite. ”Vi uppfattar att det
finns väldigt mycket kritik på kommunsektorn från centralt håll. Att våra planer
för bostadsbyggande inte hålls. Att det
byggs mycket mindre än det vi säger att
vi planerar för. På något sätt verkar det
som att det är kommunernas fel att det
inte byggs bostäder. Då finns det anledning att påminna om att kommunerna har
ansvar för den fysiska planeringen och ger
därmed förutsättningar för bostadsbygge.
Men det förutsätter att det finns intresserade investerare och byggherrar som vill
bygga”, kommenterar Håkan. Han tycker att diskussionen är lite mer komplicerad än vad en del tidningsartiklar gett uttryck för den senaste tiden.
Håkan Sörman berör också den kritik
som handlar om att det är kommunerna
som ställer helt olika krav vilket gör att
det är krångligt för byggföretagen att agera på marknaden. ”Det kan nog ligga en
del i det. Vi kanske kan samordna oss
bättre”. Men Håkan Sörman menar att
statliga myndigheter också har en del att
göra inom detta område. Till exempel har
tre olika myndigheter normer inom bullerområdet. Normer som dessutom inte är
synkroniserade.
Öppna jämförelser

En viktig del av SKL:s verksamhet är så
kallade öppna jämförelser. Där kan man
jämföra information om kvalitet, resultat
och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Syftet med öppna
jämförelser är att stimulera landsting och
kommuner att analysera sin verksamhet,
lära av varandra, förbättra kvaliteten och
effektivisera verksamheten. En annan anledning till öppna jämförelser är att ge
medborgarna rätt till full insyn i vad

Skolan och kunskaperna

gemensamt finansierade verksamheter
åstadkommer, det vill säga vad man får
för pengarna.
Håkan Sörman vurmar för öppna jämförelser. SKL har använt metodiken till att
jämföra hur kommunerna hanterar
bygglov med hur länsstyrelserna hanterar
överklaganden av bygglov. Detta är intressant, menar Håkan, eftersom väldigt
många bygglov överklagas. Och därmed
förutsätter en snabb process båda myndigheternas förmåga att vara effektiv.
När det gäller bygglov har kommunerna fått en tidsgräns på 70 dagar, det vill
säga 10 veckor, på sig att behandla ett
bygglov. Hur lång tid tar det då för länsstyrelsen att hantera ett överklagande av
bygglov? SKL har funnit att den genomsnittliga tiden är 24 veckor. I genomsnitt
är handläggningstiden för ett överbygglov
i Norrbotten 452 dagar. Lägst är det i
Gävleborg med 65 dagar. Det är stora
skillnader som är svåra att förklara, menar Håkan Sörman, som dessutom konstaterar att länsstyrelsernas handläggningstider också har ökat det senaste året.
Avtalsrörelse

En miljon anställda i kommuner och landsting, förutom sjuksköterskorna ska få
sina löner omförhandlade, i årets avtalsrörelse. Håkan Sörman slår fast att landstings- och kommunsektorn har arbetsmarknadens mest decentraliserade löner. ”Våra
avtal medger inga begränsningar att tala
om i det avseendet, vi har väldigt lite av
individgarantier. Det är stor skillnad mot
de privata arbetsgivarna som har många
individgarantier, vilket betyder större låsningar för att komma överens med chef och
medarbetare. Våra medlemmar kan sätta
vilka löner de vill och hur höga de vill.”
Håkan Sörman uppmärksammar speciellt lärarnas löner. ”Det är många i vår sek-

Om man räknar i omsättning, är i dag
nästan hälften av en kommuns omsättning kopplad till skolverksamhet, berättar
Sörman.
Han tycker att vi har anledning att
vara bekymrade över resultaten. Nästan
var fjärde elev går ut grundskolan utan att
ha godkänt i alla ämnen. Sverige har en
vikande kunskapsnivå i framförallt matematik, som är ytterst oroande och internationellt är trenden densamma. ”Vi ser
stora skillnader mellan kommuner, mellan
skolor inom kommunen och mellan de
elever som tidigt kommer efter, och aldrig
kommer ikapp. Det är där vi har de stora
problemen.”
Nyligen har SKL publicerat öppna jämförelser av grundskolan. Betygen har blivit lite bättre. Det har aldrig varit så
många som går ut med godkänt i alla ämnen. Det är nu 77 procent i stället för 75
procent. ”Men det är fortfarande bekymmersamt därför att färre är behöriga till
gymnasieskolan. Det beror på de nya antagningsreglerna som nu gäller. Men också att mattebetygen och mattekunskaperna sjunker alltjämnt. Då finns det ju ett
standardsvar från många i debatten, förstatliga skolan så blir allt bra! Det är inte
det de handlar om. Det handlar om att vi
i kommunsektorn tillsammans ska se till
att ta ansvar för att förbättra situationen.
Vi vet att det handlar om mötet mellan
lärare och elev. Det visar alla erfarenheter,
och hur vi kan förbättra den situationen
är avgörande i stället för att lägga tid och
pengar på ett huvudmannaskapsbyte”,
anser Håkan Sörman.
Han tycker att alltför många anser att
det är okej att alltid prata illa om skolan.
Allting tycks vara dåligt i skolan. När
hålls det fram ett bra exempel från en

facklig företrädare eller från en minister
på området, frågar sig Håkan Sörman.
”Det är sällan vi möts av de hjältar som
faktiskt finns bland alla våra 150 000 lärare, som gör ett jättejobb idag, och de
elever som lyckas fantastiskt bra.”
Men skolan måste bli bättre. Som ett
led i detta arbete bjuder SKL in alla sina
290 medlemskommuner att vara med på
en mattesatsning. Målet är kristallklart.
På fem år ska Sverige bli nummer 10
bland OECD-länderna istället för nummer 20, som i dag. ”Det är kö nu, alla vill
vara med”, säger Håkan Sörman entusiastiskt.
Håkan Sörman nämner också att forskning om skolan måste göras i större utsträckning än i dag. Och den måste fokusera på det som sker i skolan i stället för
att handla om skolan.
SKL tittar också på framgångsfaktorer
på enskilda skolor tillsammans med
Institutet för Kvalitetsutveckling.
En aktuell rapport som Håkan Sörman
gläder sig åt handlar bland annat om trivsel och trygghet i skolan. ”Vi kan i dag
konstatera att i femman är det 92 % av
eleverna som känner sig trygga, och i åttan
är det 93 procent. Det är klart att ett enda
skolbarn som inte känner sig tryggt är ett
för mycket. Det är en självklarhet, men
situationen är ändå på ett sätt lite annorlunda än den vi ibland får via medierna.”
I samma undersökning finns det resultat som gör Håkan bekymrad. Bland femteklassare är det 71 procent som har lust
och nyfikenhet att lära och i åttonde klass
är andelen nere på 45 procent. Detta är
vår stora utmaning menar Håkan Sörman.
Många trivs med sina jobb i
kommuner och landsting

Genom Svensk Kvalitetsindex har en undersökning gjorts när det gäller vad anställda tycker om sina arbeten och hur de
trivs. Det visar sig att medarbetare i kommuner och landsting är de mest engagerade och de mest motiverade medarbetarna. ”Det är en väldig styrka vi har i detta”,
menar Håkan Sörman.
”Vi står nämligen inför en otrolig utmaning – var tredje medarbetare ska nyanställas de närmaste åtta åren. 420 000
medarbetare behövs fram till år 2020.
330 000 går i pension. Av våra 35 000
chefer i kommuner och landsting så går
ungefär hälften i pension de närmaste tio
åren. Vi måste hjälpas åt allihop att förmedla bilden av att här finns det intressanta och bra jobb om vi ska kunna klara
att rekrytera 50 000 lärare, 65 000 undersköterskor, 30 000 förskolelärare.”
Kul på Kommuninvest

Håkan Sörman avslutar med en blinkning
till Kommuninvest. ”Det måste vara väldigt kul att låna ut pengar till verksamheter där folk tycker att det är så roligt att
jobba.”
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tor som tycker att lärare är värda mer betalt. Vi vill att man i betydligt högre
utsträckning ska tala om individuell lönesättning av lärare. En del pratar om att
lärarna är värda 10 000 kronor mer i månaden som ett långsiktigt mål från den
fackliga sidan. Det finns säkert många lärare som bör ha 10 000 kronor mer i lön
eller till och med mer än det. Men det viktiga är att det sker utifrån en individuell
bedömning och att vi får till den individuella lönesättningen på allvar inom skolan.

24
Kommuninvest Dialog nr 2 – 2012
Maria Viimne är vice VD på Kommuninvest.
Tomas Werngren är VD på Kommuninvest.

Det är dags för Kommuninvests vice VD Maria Viimne och VD Tomas Werngren
att äntra scenen. Tillsammans redovisar de traditionsenligt det gångna årets
verksamhet.
2011 har varit ett harmoniskt år för Kommuninvest. Den tidigare förstärkningen av det egna kapitalet har betytt mycket för verksamheten. Och förstås
arbetet med ett tydligare medlemsansvar. Att Kommuninvest uppfattas som
stabilt bekräftas inte minst av samtal med de internationella kreditvärderingsföretagen, slår Tomas Werngren fast.
Tomas Werngren är nöjd med 2011 och
passar på att tacka alla medarbetare för
fina insatser. Normalt brukar han inte
nämna någon speciell person. Denna gång
gör han ett undantag då han riktar extra
uppmärksamhet mot Göran Mattson.
Efter att ha varit med som förtroendevald
redan från det allra första verksamhetsåret och flera år framöver, har han de senaste åren arbetat som anställd medlemssekreterare. Göran Mattsson är den ende
person som har varit aktiv under samtliga
av verksamhetens tjugosex år. Från och
med denna stämma går han i pension.
Det okänt okända

Vice VD Maria Viimne använder uttrycket ’Det okänt okända’ för att beskriva hur
många i dag känner inför omvärlden. Hon
konstaterar att eurons existens är ifrågasatt och att omfattande problem kvarstår
i det europeiska skuldkrisarbetet. Bland
annat väntas de statsfinansiella åtstramningarna hålla tillbaka den ekonomiska
tillväxten framöver. Maria Viimne ser stater med fortsatta likviditetsproblem. Som
en följd av problemen tar offentliga aktörer sitt ansvar. Bland annat agerar centralbanker – med sitt ansvar för finansiell stabilitet – ytterst aktivt för att understödja
ekonomierna.
Hon säger sig inte vilja framstå som
någon dysterkvist, men menar att det
finns anledning att vara försiktig. ”Vi får
vänja oss vid många frågor och många
diskussioner.”
I fokus under 2011

Det gångna året har varit relativt lugnt för
Kommuninvest berättar Tomas Werngren.
”Sedan inföll november och december, då
vi lånade ut tio miljarder på en månad.
Det berodde på att bankerna såg om sitt
hus och inte ville låna ut pengar.”
Viktiga insatser har gjorts för att ytterligare stärka Kommuninvests förtroende

på finansmarknaden. Arbetet med ett tydligare medlemsansvar i form av ett nytt
garantiavtal beträffande ansvar för motpartsexponeringar samt ett förtydligat
regressavtal, har fungerat mycket bra.
Likaså har Kommuninvests svenska obligationsprogram rönt fortsatt stora framgångar.
Tidigare års beslut om att förstärka
Kommuninvests eget kapital med en miljard kronor har också fungerat som en
bidragande förtroendefaktor. Det märks
bland annat i dialogen med kreditvärderingsföretag som Moodys och Standard
& Poors, konstaterar Tomas. Kommuninvest bidrar med finansiell stabilitet i
kommunsektorn.
Tomas Werngren berörde även vikten
av att tydliggöra Kommuninvests ägarnas
insatser och resultat. Årets fina resultat
kommer att synas i medlemskommunernas och medlemslandstingens finansnetton.
Den rättsliga tvist som har varit kopplad till en av Kommuninvests obligationsutgivningar har landat till Kommuninvests

fördel. En omvänd situation hade inte enbart fått negativ effekt för Kommuninvest,
utan också för hela kapitalmarknaden,
eftersom detta var instrument som alla använde. ”Nu dömde Stockholms tingsrätt
till vår fördel. Och jag måste säga att det
var många stenar som föll från mitt
bröst”, säger Tomas.
Sammanfattningsvis menar Tomas
Werngren att de utmaningar som
Kommuninvest fick i och med 2008 års
finanskris nu är avbockade. I nästa andetag nämner han att nya utmaningar väntar runt nästa hörn.
Nya medlemmar

Under 2011 fick Kommuninvest ett landsting och fem nya kommuner som medlemmar. Vid årets slut var 259 av Sveriges
290 kommuner och 8 av 20 landsting och
regioner medlemmar i Kommuninvest.
Utlåningsökning

Kommuninvests totala utlåning ökade
med ungefär 25 procent jämfört med
2010. Andelen av medlemmarnas totala

25
Kommuninvest Dialog nr 2 – 2012

Kommuninvest
– 2011 i backspegeln
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upplåning ökade under samma period
från 54 till 62 procent.

Kommuninvest Dialog nr 2 – 2012

Kostnadseffektivitet

Kommuninvest är verkligen konkurrenskraftigt. Om all kommunal upplåning,
400 miljarder kronor, skulle ha omsatts
via Kommuninvest i jämförelse med kapitalmarknaden i november 2011, skulle
kommunsektorn ha minskat sina årliga
räntekostnader med ungefär 1,5 miljarder
kronor. Varje år. Det är att leverera kostnadseffektivitet.

Maria Viimne pekar på sambandet mellan
utlåning och upplåning. Ska man kunna
låna ut pengar till bra villkor, förutsätter
det att man själv också kan låna upp pengar till bra villkor. Maria och hennes kollegor arbetar intensivt med att övertyga
investerarna om förträffligheten i att investera i svensk kommunsektor. ”Det är redan
många som tycker så, men vi anser att de
ska bli fler”, menar Maria. Och här fångar
Marie Viimne upp ett viktigt uppdrag från
Kommuninvests ägare: ”Att vi försäkrar
oss om tillgång till likviditet både när tiderna är bra och dåliga.”
Under 2011 har Kommuninvests upplåningsverksamhet omfattat 200 miljarder svenska kronor. Detta är en bra summa att jobba med, menar Maria. ”På
kapitalmarknaden gäller devisen Big is
beautiful. Då får man uppmärksamhet
från investerare, från banker och arrangörer som ska engagera sig för att möjliggöra upplåning. Här ser vi nyttan av att
vara tillsammans. Samlar man alla behoven når man längre.”
Sprida risker på olika marknader

En medveten strategi är att skapa diversifierad upplåning. ”Det innebär att vi hanterar likviditetsrisken, det vill säga har

Diagrammets förkortningar står för: SEK = svenska kronor, USD = nordamerikanska dollar, AUD = australienska dollar,
NOK = norska kronor, EUR = euro samt JPY = japanska yen.

tillgång till pengar till ett vettigt pris”, säger Maria Viimne. ”Gör vi detta väl, blir
den likviditet vi levererar till kunderna diversifierad. Här arbetar vi med etablerade
marknader samtidigt som vi söker nya likviditetskällor.”
”Under 2011 fördjupade vi vår närvaro
i den australienska och nya zeeländska
marknaden. Vi har samtidigt ett stort engagemang på den japanska och svenska
marknaden”, kommentar Maria. ”Det vi
glädjer oss mest åt är utvecklingen på vår
hemmamarknad Sverige”. Kommuninvest
har just nu fyra obligationer utestående i
det svenska obligationsprogrammet. Deras
förfallotid varierar mellan 2012 och 2017.
Den totala volymen i detta program är just
nu 50 miljarder svenska kronor. Man är
glad över denna volym, men inte nöjd. Det
Kommuninvest främst fokuserar på är att
förbättra prisbilden. ”Där har vi mycket
arbete kvar att göra”, menar Maria. När

man jämför en upplåning som staten gör
och som Kommuninvest gör på samma
löptider, ser vi en skillnad. Staten lånar
upp till mellan 0,6 till 1,6 procent billigare. Det varierar över tid och orsaken är
att i de allra oroligaste tiderna är det
svenska staten med dess sunda finanser
som drar till sig en oerhörd nyfikenhet
från både svenska och internationella investerare. Men Maria Viimne ser möjligheten för Kommuninvest att närma sig den
svenska statens låga priser. På den internationella marknaden är ränteskillnaderna
mindre. ”Där ser vi en skillnad mellan
svenska staten och Kommuninvest på mellan 0,25 och 0,3 procent. Så vi ser att detta är möjligt, men det krävs oerhört mycket energi. Och det ska vi satsa på under
2012 och framåt genom att engagera oss
i en mycket intensiv kommunikationsinsats, då man träffar investerare. Här kan
vi hämta inspiration från staten som får

som blir föremål för djupgranskning får
betala en administrativ avgift till Kommuninvest. För närvarande är det ett fåtal
kommunkoncerner som granskas på detta sätt, men den gruppen kan komma att
öka till mellan tio och tjugo i framtiden,
tror Maria. ”Här är vi intresserade av att
vara en samtalspartner.”
Årets ekonomiska resultat

Kommuninvest visar på ett stabilt ekonomiskt resultat.

internationella investerare till nästan hälften av sin obligationsvolym.”
Ett viktigt motiv för att utveckla det
svenska kommunobligationsprogrammet
är därför att det är ett bra riskhanteringsverktyg. ”Genom att låna upp via den valuta vi lånar ut till kommunerna kan vi
hantera valutariskerna på ett bra sätt. Vi
behöver inte engagera oss i att växla utländsk valuta till svenska kronor.”
Riskhantering

Under denna rubrik berörde Tomas
Werngren risker kopplade till upplåning.
Han behandlade bland annat Finansinspektionens modell för intern kapitalutvärdering, motpartsexponering, utvärdering av risk kopplad till derivat och
placeringar.
I sammanhanget nämndes att de kreditförluster som Kommuninvest har haft
kopplade till finanskrisen har varit drygt
5 miljoner kronor. Denna förlust är kopplad till en försäkring som man köpte av
den amerikanska investmentbanken
Lehman Brothers.
”Upplåningen via Kommuninvests
svenska obligationsprogram minskar behovet av att köpa försäkringar, eftersom
vi får en stor del av upplåningen direkt i
svenska kronor”, konstaterar Tomas
Werngren. ”Då minskar behovet av att
temporärt placera pengar i annan valuta
med motparter som är svagare än vad det
svenska banksystemet är.”
När det gäller risker kopplade till utlåning till svenska landsting, kommuner
med tillhörande bolag, menar Tomas
Werngren att dessa inte finns. ”Detta betyder inte att vi avstår från att göra analyser.” Det är också ett krav från Finansinspektionen att Kommuninvest ska ha en
bra analysmodell som utvärderar de utmaningar som finns i kreditgivningen.
Även om utlåning till en kommun är att
betrakta som nollrisk, finns det områden
inom den kommunala ekonomin som det
är angeläget att ha kontroll över. Kommuninvests analysmodell består både av
kvantitativa och kvalitativa moment. När

International Financial Reporting Standards (IFRS) är en vedertagen internationell standard för redovisning.
I Kommuninvests fall handlar IFRS-beloppen i hög utsträckning om periodiseringseffekter. Stabilitetsavgiften kan
betraktas som en extra skatt som Kommuninvest får betala till staten (se även Björn Börjessons tal på annan plats
i detta nummer av Dialog).

Den kommunala låneskuldens relation till BNP har över åren varit tämligen stabil.
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det gäller den kvantitativa delen, tittar vi
bland annat på officiella data som resultat- och balansräkningar, finansieringsanalyser, befolkningsutveckling, eventuella risker i kommunala bolag. Materialet
fungerar som individuell kommunbedömning, men kan också användas för att
jämföra med andra kommuner för att till
exempel se intressanta trender. Resultat
av analysen blir att varje kommunkoncern
får ett riskvärde. ”Ett annat sätt att uttrycka saken är att man får en gradering
av varje kommuns finansiella styrka”,
kommenterar Maria Viimne. Vissa resultat kan leda till ett fördjupat analysarbete
från Kommuninvests sida. Den kommun
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Föreningsstämman

Från vänster: Ann-Charlotte Stenkil, Ulf Olsson samt Thomas Åkelius

På den formella delen av 2012 års stämma var 145 medlemsombud på plats. Årets viktigaste ärende var konsekvensbeslutet om den stadgeändring som krävdes för att införa återbäring – se nedan.
Ytterligare ett inslag som är värt att notera var den uppmärksamhet som lekmannarevisorerna fick. Barbro
Tjernström fick en välförtjänt eloge i samband med att hon lämnar sin roll som lekmannarevisor från och med 2011
års verksamhetsår. I samband med detta påpekade ett av ombuden värdet av lekmannarevisorer och att de förtjänar
att uppmärksammas.
Den auktoriserade revisorn Peter Strandh, betonade att samarbetet med lekmannarevisorerna har fungerat
mycket väl.
Ordförande under stämmoförhandlingarna var Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås kommun.
Återbäring och ränta
på insatskapital

Stämmans beslut 2011 om att införa återbäring, ränta på insatskapital samt en årlig medlemsinsats krävde ett konsekvensbeslut på årets stämma. Ett enhälligt
beslut togs även vid denna stämma om att
bifalla förslaget till stadgeändring.
Stämman beslutade samtidigt att göra
vissa andra mindre ändringar av stadgarna.
Föreningsstyrelse
från och med årsstämman 2012
Ordförande
Ann-Charlotte Stenkil, (M), Varbergs kommun,
omval
Vice ordförande
Alf Egnerfors, (S), Eskilstuna kommun, omval
Ledamöter
Carina Blank, (S), Gävle kommun, omval
Åsa Herbst, (M), Ängelholrns kommun, omval
Margreth Johnsson, (S), Trollhättans kommun,
omval

Elver Jonsson, (FP), Alingsås kommun, omval
Ewa-May Karlsson, (C), Vindelns kommun, omval
Niklas Karlsson, (S), Landskrona kommun, omval
Örjan Mossberg, (V), Växjö kommun, omval
Per Mosseby, (M), Vaxholms kommun, omval
Robert Mörk, (S), Örebro läns landsting, omval
Magnus Oscarsson, (KD), Ödeshögs kommun,
omval
Roland Åkesson, (C), Mönsterås kommun, omval
Bert Öhlund, (S), Skellefteå kommun, omval
Lotta Öhlund, (MP), Hallsbergs kommun, omval
Suppleanter
Lilly Bäcklund, (S), Lycksele kommun, omval
Lennart Holmlund, (S), Umeå kommun, omval
Barbro Hassel, (S), Skara kommun, omval
Peter Kärnström, (S), Sandvikens kommun, omval
Carina Jönsson, (S), Mjölby kommun, omval
Christina Johansson, (M), Hällefors kommun, omval
Urban Widmark, (M), Hässleholms kommun, omval
Fredrik Larsson, (M), Landstinget i Värmland, omval
Peter Hemlin, (M), Sotenäs kommun, omval
Ann-Marie Jacobsson, (C), Färgelanda kommun,
omval
Marie Wilén, (C), Heby kommun, omval
Britt-Marie Lövgren, (FP), Umeå kommun, omval
Gertowe Thörnros, (V), Degerfors kommun, omval
Stefan Gustafsson, (KD), Sävsjö kommun, omval

Bolagsstyrelse
från och med årsstämman 2012
Ordförande
Björn Börjesson, omval
Vice ordförande
Ellen Bramness Arvidsson, omval
Ledamöter
Lorentz Andersson, omval
Kurt Eliasson, omval
Catharina Lagerstam, omval
Anna Sandborgh, omval
Johan Törngren, omval
Anna von Knorring, omval
Lekmannarevisorer
För tiden intill slutet av ordinarie stämma som
hålls år 2016 väljs:
Anita Bohman, (S), Västerviks kommun, omval
Niklas Sjöberg, (M), Skurups kommun, nyval

29
Kommuninvest Dialog nr 2 – 2012

Glada
Hudik-teatern
uppträdde
Föredraget som Glada Hudik-teaterns ledare Pär
Johansson hade på förmiddagen följdes upp med
artistunderhållning. De två vokalisterna Ellinore Holmer
och Theresia Widarsson framförde en fantastisk stark
repertoar som avslutades med stående ovationer från
publiken.
Hans Lindblad, statsekreterare på Finansdepartementet
tackade för middagen. Bland annat sa han: ”Vilken resa
Kommuninvest har gjort. Nu är 85 procent av Sveriges
kommuner och landsting med.”
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Ellinore Holmer,
Glada Hudik-teatern

Theresia Widarsson,
Glada Hudik-teatern
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stämman

Carin Götblad var mycket bra. Särskilt
intressanta var ledartipsen. Hon har inspirerat vår kommun till utökade samarbeten.

Oj! Hjälp. Har svårt att finna ord. Jag gillar
uppmaningen att känna stolthet för allt bra
som görs i Sveriges kommuner.

Iréne Seth (M), kommunstyrelsens
ordförande i Upplands-Bro kommun

Örjan Mossberg (V), kommunfullmäktigeledamot i Växjö kommun

Riktigt bra. Själv blev jag väldigt inspirerad.
Carin Götblad är en av Sveriges mest
spännande chefer. Glada Hudik var också
mycket bra. Sammanfattningsvis gäller det
att tänka annorlunda.

Jag får perspektiv på det egna ledarskapet, vilket förstås alltid är bra. För övrigt
blir man inspirerad och träffar kollegor. När
det gäller Kommuninvest, så känner jag att
vi får stöd även i utsatta lägen.

Är imponerad av föredraget av SKL:s VD
Håkan Sörman. På kort tid presenterade
han mycket intressant och aktuell information. Sammantaget är det mycket värdefullt
från stämman att ta med sig hem.

Cvijeta Stojnic-Karlsson (MP), kommunstyrelseledamot i Ödeshögs kommun

Britt-Marie Lövgren (FP), kommunstyrelseledamot i Umeå kommun

Thomas Doxryd (S), kommunstyrelsens
ordförande i Hallsberg kommun

Torsten Larsson (KD), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Vansbro kommun

Det är första gången jag besöker Kommuninvests föreningsstämma. Mina företrädare
sa till mig ”Vad du än gör, så missa inte
detta evenemang.” Alla mina förväntningar
har uppfyllts. Det har varit både skratt och
tårar. Jag har stort förtroende för Kommuninvest. Den ekonomiska redovisning
som vi fick var mycket bra presenterad.

Dagen har berört på många sätt och vis.
Temat för årets stämma är Besjälad verksamhet. Detta pekar på hur viktigt det är
att man har bra grundvärderingar. Jag
stortrivs på stämman. Här träffar jag
många bekanta, men också många nya
ansikten.

Vi är ny medlem i Kommuninvest. Det finns
så många gemensamma frågor för oss
kommuner. Kommuninvest har en av de
viktigaste rollerna. Det är bra att träffas
över kommungränserna och viktigt att få
inspireras.

Väldigt intressant och inspirerande!

Ann-Charlotte Wiesel (M), kommunstyrelsens ordförande i Ljungby kommun

Ewa-Maj Karlsson (C), kommunstyrelseledamot i Vindelns kommun

Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens
ordförande i Borås kommun

Jättebra. Roligt att höra en bra företrädare
som Carin Götblad. Själv har jag tidigare
arbetat som polis. För övrigt är vi nöjda
med samarbetet med Kommuninvest.«

Vilken inspiration. Den här dagen lyfter
fram många viktiga frågor. Jag fångar
också tillfället att träffa kollegor i andra
kommuner och landsting.

Clas-Åke Sörkvist (C), kommunstyrelsens ordförande i Tanums kommun

Niina Laitila (S), kommunstyrelsens
ordförande i Karlskoga kommun

Väldigt lyckat arrangemang. Jag är överväldigad. Inte minst av Pär Johanssons föredrag om Glada Hudik-teaterns verksamhet.
Vi behöver mer av dem i samhället. Därför
måste vi ställa upp mer för de funktionshindrade.

Eva Nilenfjord, tillförordnad finanschef
i Jönköpings kommun
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Lekmannarevisorerna
fokuserar på ägarnas intressen
Att möta Kommuninvests lekmannarevisorer är inspirerande. Anita
Bohman och Barbro Tjernström är ett radarpar som känner varandra
utan och innan. De har roligt tillsammans, samtidigt som de tar sitt
uppdrag på största allvar. Tillsammans har de varit lekmannarevisorer i Kommuninvest 2007–2012.1 På årets föreningsstämma lämnade Barbro Tjernström rollen på egen begäran och ersattes av
Niklas Sjöberg.
Hur möttes era vägar?
Vi träffades i föreningsstyrelsen år 2000.
Barbro Tjernström: Då märkte vi tidigt att
vi var två tjejer som ville veta mer.
Anita Bohman: Vi var inte rädda för att fråga om saker som vi inte förstod. På sitt
sätt kan man säga att vi fann varandra.
Dialog:

Anita Bohman:

Vilka egenskaper ska en bra lekmannarevisor ha?
Barbro Tjernström: Jag tror att nyfikenhet
är viktigt. Att fråga, lyssna och läsa handlingar. Även om vi kommer från två olika
politiska partier är det viktigt att se helheter och att våga säga vad man tycker.
Anita Bohman: I detta fall är det viktigt att
man kan Kommuninvests verksamhet. Jag
och Barbro satt, som tidigare nämnts, i
föreningsstyrelsen under en rätt lång period. För oss var det förstås ett plus att vi
kände till verksamheten så väl.
Dialog:

Hur arbetar ni?
Vi granskar inte samma saker som den auktoriserade revisorn gör.
Hennes eller hans arbete syftar först och
främst till att säkra så att den finansiella
rapporteringen är tillfredsställande. Lekmannarevisorernas uppdrag från ägarna
är att bevaka att ändamålsenlig och effektiv verksamhet säkerställs. Då är en
helhetssyn mycket viktig. Som lekmannarevisorer går vi igenom samma möteshandlingar och samma beslutsunderlag
som de förtroendevalda i styrelsen.
Dessutom läser vi samtliga protokoll från
de båda styrelsernas sammanträden.
Det är också så att är det en borgerlig
ordförande i föreningsstyrelsen, så väljs
en företrädare för det andra blocket till
ordförande i lekmannarevisionen. Och
tvärtom. Detta för att ur demokratisk synpunkt undvika jäv. Barbro och jag representerar olika block. Hon är moderat och
jag är socialdemokrat. Det är en viktig
princip att bevaka partiblockens intressen,
men i praktiken har aldrig vårt uppdrag
Dialog:

Anita Bohman:

som lekmannarevisorer haft det minsta att
göra med partipolitik.
Vi granskar både föreningen och aktiebolaget. Kommuninvests
företagsledning träffar vi tillsammans med
internrevisor och auktoriserade revisorer
fyra gånger per år. Här ställer vi frågor
och får information om vad som är på
gång.
Vi träffar även personalchefen och olika personalkategorier.
Företrädare för Kommuninvest i
Sverige AB och Kommuninvest ekonomisk förening möter vi vid två tillfällen.
Då för vi en dialog om aktuella frågor.
Dessutom har Anita och jag förstås
också ett antal telefonmöten.

konsultkostnaderna acceptabla? Kan konsultroller i vissa fall omvandlas till fasta
tjänster?

Barbro Tjernström:

Det är rätt många möten …
Ja, det stämmer, men den
mesta tiden lägger vi på att läsa handlingar och protokoll.
Min och Barbros uppfattning är att
lekmannarevision är mycket viktig. Den
är en länk mellan affärsverksamheten och
ägarna.
Dialog:

Anita Bohman:

Ni nämner att personalen är ett
av de områden som ni belyser. Hur viktig är denna del av ert arbete?
Anita Bohman: Oerhört viktig. Kommuninvest har ju vuxit så att det knakar.
Samtidigt är organisationen – och ska
vara – slimmad. Nyanställningar har ändå
gjorts och verksamheten bygger på personalens kompetens. Detta ger möjligheter,
samtidigt som den största risknivån faktiskt är personalen. Här berör vi bland
annat tillämpningar som dualitetsprincipen, det vill säga regeln om att ingen person ensam ska handlägga en transaktion
genom hela behandlingskedjan. Att ha
ordning och reda på all dokumentation är
förstås självklart. Men detta görs inte
utan ansträngningar.
Vi ser även över personalbesättningen.
Är organisationen underbemannad? Är
Dialog:

Vilken status har rollen som lekmannarevisor?

Dialog:

Den är lite undanskuffad kan vi tycka. Är det kanske dags för
större uppmärksamhet? Inte minst när
riskperspektiven har lyfts fram så tydligt
i samband med finanskrisen och statsskuldkrisen. Helt klart har vår roll ett
stort berättigande.
Barbro Tjernström:

Kan ni ge några konkreta exempel på betydelsen av lekmannarevisorer i
Kommuninvest?
Anita Bohman: Ett bra exempel är att det
tidigare fanns personer som samtidigt satt
i bolagsstyrelsen och föreningsstyrelsen.
Detta upplevde vi som en risk för jävssituationer. Denna fråga drev vi med kraft
och fick en förändring till stånd. I dag är
det en mycket tydlig sortering mellan de
olika rollerna. Företrädarna för ägarna
sitter i föreningsstyrelsen och personer
med yrkeskunskap kring finansområdet
sitter i bolagsstyrelsen.
Dialog:

Finns det någon inbyggd konflikt
i det faktum att verksamheten har två
styrelser?
Barbro Tjernström: Egentligen inte. Men
här är det väldigt viktigt att slå fast att
det är ägarna i föreningsstyrelsen som ska
bestämma. Det är denna styrelse som ska
ge direktiv till bolagsstyrelsen. Inte tvärtom. (Anita Bohman och Niklas Sjöberg
nickar.)
Dialog:

Hur fungerar samarbetet med de
auktoriserade revisorerna?
Niklas Sjöberg: Jag är ju nyvald från och
med 2012 års stämma och efterträder
Barbro Tjernström. Ännu har jag inte
hunnit bli varm i kläderna. Min uppfattning är att det är viktigt att se den samDialog:
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Två lekmannarevisorer som i allt allvar med
revisionsuppdrag ändå tar sig tid för humor
och skratt – Barbro Tjernström och Anita
Bohman.
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manlagda revisionen som ett lagarbete.
Vi har olika uppgifter inom revisionen.
De kompletterar varandra. Därför är det
viktigt att ha respekt för våra olika roller
och söka ett nära samarbete.
Barbro Tjernström: Samarbetet med den
nuvarande auktoriserade revisorn, Peter
Strandh från Ernst & Young, fungerar
mycket bra. Det kan vara stor skillnad
mellan auktoriserade revisorer, både när
det gäller kompetens och kommunikation.
Därför är de upphandlingar som görs var
fjärde år för Kommuninvests räkning
mycket betydelsefulla. Vi lekmannarevisorer medverkar i denna upphandlingsprocess.
Anita Bohman: Överhuvudtaget tycker
Barbro och jag att vi har en bra respekt
och relation med alla som vi möter i vår
roll som lekmannarevisorer. Inte minst
gäller det Kommuninvests internrevisor
Gunilla Bergman, som är mycket värdefull för oss.
Barbro, du slutar nu som lekmannarevisor i Kommuninvest. Vilka
minnen kommer du att bära med dig?
Barbro Tjernström: Oj! Själv har jag en
lång bana som bland annat kommunstyrelsens ordförande i Söderköping och
som nämnts i detta samtal ledamot i
Kommuninvests styrelse. Uppdraget som
lekmannarevisor har varit en mycket bra
period. Den har känts väldigt meningsfull.
Och också väldigt rolig. Anita och jag har
mitt i allt allvar ändå gett plats för väldigt
mycket skratt. Så minnet av uppdraget är
mycket ljust. [Anita nickar och ler.]
Dialog:

1
Vid stämman år 2007 valdes både Anita och Barbro in i den
dåvarande revisionskommittén. Vid 2008 års stämma, den 3
april, valdes båda till lekmannarevisorer och revisionskommittén
försvann.

Niklas Sjöberg, Barbro Tjernström och Anita Bohman.
Från och med 2012 års stämma ersätter Niklas Barbro
som lekmannarevisor i Kommuninvest.
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Mattias Bokenblom är Kommuninvests
projektledare för Forskningsprojektet
Kommunal Upplåning, som undersöker hur kommunernas upplåning
förändrades före, under och efter
finanskrisen 2008/2009.

Var i projektet är ni nu?
Cirka 30 kommuner har bidragit med
data kring sina upplåningar och cirka
1 000 lånehandlingar har inkommit.
Materialet analyseras nu av Institutet för

finansforskning (SIFR) och forskare knutna till Handelshögskolan i Stockholm,
med fokus på kapitalbindning, refinansieringsvillkor och liknande. Parallellt utförs
kompletterande analys av ett antal studenter från Handelshögskolan i Örebro,
som tittar specifikt på räntespreadar.

När blir ni klara?
Vi förväntar oss att analyserna blir klara
under sommaren. Målet är att såväl forskarnas studie som den rapport vi på
Kommuninvest färdigställer ska vara klara under hösten.
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Hallå där Mattias Bokenblom,
hur går Forskningsprojektet
Kommunal Upplåning?

Vad har ni för
förhoppningar kring
utfallet?
Generellt har vi inom sektorn för dålig
kunskap om kommunernas upplåningssituation vad gäller kapitalbindning och
refinansieringsvillkor. Det ska bli intressant att se på vilket sätt finanskrisen förändrade detta och om det spelade någon
roll om man var medlem i Kommuninvest
eller inte.
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Kommuninvest drar upp takten i omvärldsarbetet
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”Vi är en del av ett samm
hjärtefrågor behöver lyft
Kontakter med det omgivande samhället, såväl nationellt som internationellt, har ökat i betydelse för
Kommuninvest. Maria Viimne, vice
VD, har huvudansvaret för detta
arbete. Dialog träffade henne för
bland annat en diskussion om behovet att aktivt försöka påverka de
beslut som gäller kommunernas
finansiella samarbete.
Maria, ni arbetar allt mer med
omvärldsbevakning. Förklara bakgrunden.
Maria Viimne: Omfattningen av kommunernas finansiella samarbete är nu så stort
att omvärlden ställer nya krav och förväntningar på oss. Vi arbetar därför med
intensifierad kraft med Kommuninvests
externa kommunikation och omvärld.
Dialog:

Hur arbetar ni?
Den här rollen kräver mycket
utåtriktat arbete, det ligger i dess natur. Vi
har många möten, i olika konstellationer
och med olika intressentgrupper. Det handlar om ett ständigt utbyte, där vi får utökad
förståelse för det sammanhang vi verkar i
och möjlighet att lyfta de frågor som vi vill
påverka. När vi kan berätta om våra utmaningar och lösningar på problem ökar möjligheterna att få rätt människor att agera.
Dialog:

Maria Viimne:

Vilka är era viktigaste
plattformar?
Maria Viimne: Vi arbetar på många fronter.
Här skulle jag vilja lyfta upp samarbetet
med våra systerorganisationer i de nordiska länderna, vårt samarbete med SKL,
våra ingångar i den akademiska världen,
exempelvis forskningssamarbetet med
Handelshögskolan vid Örebro universitet,
samt vår medverkan i samarbetsorgan som
EAPB (the European Association of Public
Banks, red. anm.). Inte minst viktigt är den
pågående dialogen med företrädare för
riksdagen och regeringen. Vi har också ett
gott samarbete med Riksgälden.
Dialog:

Kan man säga att du blivit
Kommuninvests lobbychef?

Dialog:

Maria Viimne: Kanske det (skratt). Vi har
sedan några år insett att vi behöver arbeta mer strategiskt och målmedvetet med
vår omvärld. Ett avstamp var vår första
Almedalsvecka år 2009, vilket nu blivit
ett stående inslag i vår evenemangskalender. Almedalsveckan är ett exempel på hur
vi arbetar för att skapa kontaktytor och
stimulera dialog med viktiga målgrupper
i samhället, men det finns förstås flera.
Inom konceptet Kommuninvest i
Samhället engagerar vi oss i lokalprojektet
Örebro i Samverkan som ett led i att stärka vårt arbetsgivarvarumärke.

Kan du nämna en enskild
fråga som är särskilt viktig?
Maria Viimne: I Sverige, till skillnad från i
andra länder, är det kommunala finanssamarbetet inte klargjort eller omnämnt i
regelverk och lagstiftning, i en del sammanhang ses vi som ett privaträttsligt
initiativ. Detta vill vi försöka förändra. En
annan fråga som är viktig är hur offentliga finansieringsorgan också ska omfattas
av EU:s föreslagna regel om en leverage
ratio, dvs. en minsta andel eget kapital i
förhållande till balansomslutningen.
Dialog:

En sportfråga: Hur känns det?
Jag tycker vi har bra momentum. Vi vidgar våra kontaktytor hela
tiden, med utgångspunkt från vår kärnverksamhet och i samverkan med intresseorganisationer, systerorganisationer, politiker och andra aktörer som möter
likartade frågeställningar som vi själva.
Det gäller att docka in i varandras kontaktytor, och framförallt att hitta rätt person att föra dialogen med.
Samtidigt finns det fortfarande kunskapsluckor kring hur kommunerna samarbetar inom finansiering och att
Kommuninvest är ett betydelsefullt verktyg. Men insikten om Kommuninvests bidrag till finansiell stabilitet har ökat
enormt, särskilt efter 2008/2009 års finanskris. Numera blir vi tillfrågade om
att delta i en rad olika sammanhang just
för att vi blivit en systemkritisk aktör.
Man vill lyssna på vad kommunernas
upplåningsinstitut har att säga.
Dialog:

Maria Viimne:

På vilket sätt påverkas ni
av den pågående utvecklingen av
EU:s finansiella regelverk?
Maria Viimne: Främst att det här arbetet blivit mer brådskande, eftersom regelförändringsarbetet drivs på i så hög takt. Jag vill
understryka att det inte bara är jag inom
Kommuninvest som engageras, utan även
flera av mina kollegor. Jag har den koordinerande rollen, som är viktig för att vårt
arbete ska bedrivas effektivt.
Dialog:

Är det svårt att jobba
proaktivt i dessa frågor?
Maria Viimne: Det är klart att det är en större
utmaning när man är i färd med att utveckla sin modell och fortfarande utvecklar sina
kontaktytor men det är inte svårt att få samtal och gehör. Vi utvärderar ständigt hur vi
kan utveckla kontaktnät och samarbetsformer av olika slag. Här måste vi förstås ta
hänsyn till vad vi kan få ut och vad vi kan
bidra med. Det ska inte bara understödja
vår verksamhet och ha relevans för vårt
sammanhang, vi måste också kunna lägga
in tillräckligt med engagemang.
Dialog:

Du vill skapa en tydligare koppling mellan omvärldsanalys och den
dagliga verksamheten. Vad menar du?
Maria Viimne: Jag menar att framgångsrika
företag och organisationer har en förmåga att omsätta utvecklingen i sin omvärld
till erbjudanden och produkter som har
relevans och värde för företagets intressentgrupper. Det är önskvärt att i ökad
utsträckning få in omvärldsbevakning och
-analys som en motor i verksamheten, så
att de blir en integrerad del av affärsutvecklingen och den strategiska planeringen. Man ska dock inte underskatta de insatser som krävs, bland annat vad gäller
internkommunikationen.
Dialog:

Vad ska en mer omfattande samhällsdialog ge, vad har ni för mål?
Maria Viimne: En bättre varumärkesigenkänning och en mycket god förståelse för
Kommuninvests roll och uppdrag bland
våra huvudsakliga målgrupper, bland annat ägare och kunder men också myndigheter och offentliga institutioner.
Dialog:

”Samtal, samtal, samtal”
Många möten och interaktion i olika former – så ser vardagen ut för Maria Viimne, som ansvarar för samhällskontakter inom Kommuninvest.
Agendan är späckad, så här såg det exempelvis ut veckorna före denna intervju:
16 april
Möte med Lycksele kommuns framtidsgrupp
18 april
Träff med Kommuninvests medlemmar på föreningsstämman
19 april
Möte med representanter från nordiska systerorganisationerna Kommunekredit, Kommunalbanken och MuniFin
25 april
Möte med författare till informationsskriften ”Nordic Welfare Model”
26 april	Årligt informationsmöte med ratinginstitutet Standard & Poor’s
2-5 maj
Deltar vid Asian Development Banks konferens i Manilla, Filippinerna
7 maj
Möten med japanska investerare i Tokyo
7 maj
Arrangerar tillsammans med Riksgälden och SEK ( AB Svensk Exportkredit) ”Swedish Capital Market Day” i Tokyo, Japan
9 maj
Anförande vid Finansdagarna i Stockholm
11-13 maj Nordic Staff Meeting, möte med systerorganisationerna KommuneKredit från Danmark och MuniFin från Finland
14 maj
Anförande hos Statens bostadsomvandlingsinstitut AB
23 maj
Möte med medlemmar ur Riksdagens finansutskott
29 maj	Årligt möte med ratinginstitutet Moody’s
30 maj
Möte med Kungälvs kommun
30 maj
Möte med Jönköpings kommun
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manhang, där våra
tas upp och diskuteras.”
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KOMMUNIN V EST I SAM H Ä LLET

Långsiktigt samarbete inleds med

Avtalet undertecknades av Tomas Werngren, VD på Kommuninvest samt Jens Schollin, rektor för Örebro universitet. Magnus Persson, chefsjurist på Kommuninvest, närvarade.

Örebro universitet

• Erbjuder utbildningar i företagsekonomi, nationalekonomi,
statistik och informatik, på kanditat-, magister- och mastersnivå och har cirka 2 500 studenter. Blev Handelshögskola
2008. Civilekonom är det största ekonomprogrammet.
• Totalt har Örebro universitet
17 000 studenter. Universitetet
inrättades som en filial till
Uppsala universitet 1967, blev
egen högskola 1976 och erhöll
status som universitet 1999.

Företrädarna för Örebro universitet och
Kommuninvest i Sverige AB log i kapp
med den flödande vårsolen när ett historiskt avtal mellan de två parterna slöts
den 23 maj. Kommuninvest satsar två
miljoner kronor om året under en femårsperiod och bidrar därmed till att stärka såväl forskning som utbildning vid
Handelshögskolan vid Örebro universitet.
”Det här är ett strålande exempel på
hur samhällets aktörer kan samarbeta”,
kommenterade rektor Jens Schollin.
”Kopplingen mellan akademiska kunskaper och arbetslivet är något vi hela tiden
arbetar med att stärka. Utöver att stärka
såväl Handelshögskolan som Kommuninvest, tror vi att samarbetet kan bidra till
att göra Örebro universitet till mer av en
nationell angelägenhet.”
Kommuninvests VD Tomas Werngren
underströk att samarbetets möjligheter
att förbättra utbildningen i gränslandet
finansiering och offentlig sektor borde
kunna komma både Kommuninvest och
dess ägare till del. ”Det här är en satsning som vi primärt gör för att underlätta
Kommuninvests rekrytering och anseende
som arbetsgivare. Men eftersom många av
studenterna redan idag hamnar i ekonomioch finansroller på kommuner och landsting, bör samarbetet även kunna gagna
kommunsektorns rekrytering i stort.”
Tomas Werngren framhöll vidare att
satsningen möjliggör relevant samhällsforskning inom ett område som är förhållandevis outforskat i Sverige.
Samarbetet innebär att Kommuninvest
huvudfinansierar en professur i företagsekonomi eller nationalekonomi med inriktning mot finansiering. Universitetet
kommer från sitt håll att finansiera återstoden av professuren samt ett lektorat
i företagsekonomi eller nationalekonomi, med placering på Handelshögskolan.
Till satsningen knyts dessutom en eller
två doktorander varav åtminstone en är
orienterad mot området finansiering inom
kommunal sektor.
Utöver ökat kunskapsutbyte mellan finansverksamhet, forskning och utbildning
innebär samarbetet fördelar för universitetets studenter i form av bland annat
ökad tillgång till gästföreläsare, praktikplatser och uppsatsämnen.
Jens Schollin, som var påtagligt nöjd
över samarbetet, både för Handelshögskolans och universitetets del, menade att
den här typen av konkret samarbete behövs mer. ”På de lite mer specialiserade
lärosätena är samarbete mellan akademi
och näringsliv inte ovanligt, men att se det
på ett av de breda lärosätena och med en
offentlig aktör, det är något nytt. Vi ser
det som en verklig fjäder i hatten!”
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Handelshögskolan vid
Örebro universitet

”En fjäder i hatten för
universitetet – till nytta för
hela kommunsektorn.”
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”Mycket glädjande med mer resu

Lars Hultkrantz,
professor i nationalekonomi,
Handelshögskolan vid
Örebro universitet

Sven Helin, prefekt,
Handelshögskolan vid
Örebro universitet

rser till forskning och utbildning.”
Möjligen är attityder på väg att
förändras, i kölvattnet på finanskriser och
diskussioner om kapitalismens tillkortakommanden. För dagens studenter är det
viktigare att arbetsgivaren tillför värde i
samhället. Parallellt sker kommande år
omfattande pensionsavgångar på kommunala ekonomipositioner. Insikten om att
det börjar öppnas upp spännande karriärvägar sprider sig.
Sven Helin:

Hur kommer studenterna märka
samarbetet med Kommuninvest?
Sven Helin: Det kommer ske på olika sätt.
Kommuninvest kommer förstås att synas
som en av Handelshögskolans samarbetspartners och samverka bland annat vad
gäller uppsatshandledning och gästföreläsningar, till exempel.
Dialog:

Vad innebär samarbetet med
Kommuninvest rent konkret?
Sven Helin: Kommuninvest finansierar 70
procent av en professur och en till två
doktorander, plus lite andra aktiviteter.
Det kommer att ge oss möjlighet inte bara
att fokusera mer resurser på forskning
kopplad till Kommuninvests verksamhetsfält utan även att utöka utbildningsinsatserna på detta område.
Dialog:

Varför är Handelshögskolan i
Örebro den rätta samarbetspartnern?
Sven Helin: Universitetet och Handelshögskolan har historiskt haft en tydlig inriktning mot offentlig sektor, både vad
gäller forskningen och professionsutbildningarna. En av våra paradgrenar är statistik, bland annat tack vare närheten till
SCB. Detta är en fördel för finansieringsforskningen, som ju är kvantitativt orienterad och där man ofta jobbar med statistiska metoder. Här på Handelshögskolan
är vi särskilt starka inom ekonometri.
Dialog:

Hur hanteras offentlig finansiering inom den akademiska världen?
Lars Hultkrantz: Det beror på vad vi menar.
Om vi tittar på offentlig finansiering i
största allmänhet, det vi kallar ”public
finance”, dvs. finansieringsformer, utgifter,
penningpolitik etc., så är det relativt väl
täckt i den nationalekonomiska forskningen. Tittar vi på agerandet på kredit- och
finansmarknaden är det annorlunda. De
särskilda utmaningar som finns när kommunerna själva agerar på lånemarknaden
är inte särskilt väl utforskade eller har varit uppmärksammade i undervisningen.
Dialog:

uppgift än vad man kan tro. Och de förslag till hantering som framkommit hittills
är inte tillräckligt tydliga.
Vilka andra frågor är viktiga?
Det skulle behövas mer fokus på kommunernas balansräkningar.
Trots att det som egentligen har betydelse
är balansräkningarna, så utgår i princip all
styrning av den offentliga sektorn, det gäller
Dialog:

Lars Hultkrantz:

”Samarbetet med Kommuninvest
gör att vi kan utbilda studenter
både direkt för Kommuninvests
behov men också generellt för den
kommunala sektorns behov av
ekonomer med bättre
finansieringskunskaper.”
Sven Helin, prefekt på Handelshögskolan
vid Örebro universitet

Vad innebär er status
som Handelshögskola?
Sven Helin: Det är inte så att man utses till
Handelshögskola efter särskild prövning,
det finns inga formella krav. Men man bör
ha ett tätare samarbete med näringslivet
och tydliga professionsprogram, dvs. utbildningen ska leda till att man blir något
yrkesanvändbart snarare än att man bara
går och bildar sig. Här på Örebro Universitet blev vi Handelshögskola 2008 och
har sedan dess aktivt arbetat för att få en
starkare koppling till samhället, dvs. både
till näringslivet och den offentliga sektorn.
Dialog:

både stat och kommun, från resultaträkningarna. Kommunerna får inte gå med underskott, till exempel. Större hänsyn skulle
behöva tas till balansräkningen. Det skulle
också kunna ge kommunerna större frihet
att agera motkonjunkturellt med överskott
och underskott, vilket vore önskvärt.
Behöver det forskas mer på
området Offentlig-privat samverkan?
Lars Hultkrantz: OPS har bidragit till betydande utveckling av kontraktsformer och
kvalitetsmätningsmetodik, men som finansiering är det tveksamt. Det finns klara tendenser till överprissättning. Mer kunskap
på det området skulle säkert välkomnas.
Dialog:

Hur är intresset för en
karriär inom offentlig sektor bland
studenterna?
Lars Hultkrantz: Under ganska många år
har intresset varit svagt – studenterna har
haft en föreställning om att de ska ut i det
privata näringslivet och tjäna pengar. De
facto får dock många av våra studenter
sitt första jobb inom den offentliga sektorn. När de ska skriva sina uppsatser får
vi möjlighet att intressera dem för den offentliga sektorns problem och kan visa att
det finns spännande utmaningar.
Dialog:

Hur angeläget är det
med mer kunskap?
Lars Hultkrantz: Mycket angeläget. Ett antal utslag i Europadomstolen under 2011,
med koppling till EU:s statsstödsregler,
sätter ljuset på kommunernas hantering
av lån till de kommunala bolagen. Det
börjar stå klart att kommunerna behöver
ta ut konkurrensneutrala borgensavgifter.
Detta innebär att det behöver göras helt
nya typer av kommunala riskbedömningar, vilket är en stor och betydligt svårare
Dialog:

Finns det några områden
där ni ser att ni särskilt kan bistå
Kommuninvest?
Lars Hultkrantz: Kommuninvest lånar till
betydande del upp i utländska valutor och
växlar in till svenska kronor för utlåning
på fasträntebasis eller rörlig ränta till
kommunerna. Det innebär en omfattande
derivathantering. Prissättning av derivat
har blivit alltmer komplex och med större
inslag av avancerade statistiska modeller,
här kan vi hjälpa till.
Dialog:

Ni utlyser nu professorstjänsten.
Vad förväntar ni er för sökande?
Sven Helin: Det här är en tjänst med en ny
typ av inriktning som vi tror ska vara attraktiv – vi blir ett av få, om inte det enda,
lärosätet i Sverige med en forskningsinriktning mot offentlig finansiering.
Personen som landar jobbet har sannolikt
en bred bakgrund inom nationalekonomi,
statistik eller företagsekonomi, samt förstås ett starkt intresse för offentliga samband och finansiering. Det är klart meriterande om man har sysslat med offentlig
förvaltning eller offentlig finansiering, det
trycker vi på. Till början av 2013 hoppas
vi att tjänsten tillträds.
Dialog:
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Som första lärosäte i Sverige rekryterar Handelshögskolan vid Örebro
universitet inom kort en professor i finansiering med inriktning mot offentlig verksamhet. ”Forskningsfältet offentlig finansiering är eftersatt”,
säger prefekt Sven Helin och professor i nationalekonomi Lars
Hultkrantz vid Handelshögskolan, som dock understryker att bättre utbildade studenter är ännu viktigare.
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Så länge du
skrattar är du
inte besegrad
Dialog träffade Pär Johansson några veckor efter Kommuninvests föreningsstämma. Avsikten var att ställa frågor som väckts efter hans
framträdande. Samtalet kom in på ämnen som svaghet, envishet, möjligheter och omöjligheter.
Mötesplatsen var inte vald av en slump. Vi träffades i Fjärilshuset i
Hagaparken, Stockholm. Här föds nya fjärilar hela tiden. De prövar sina
vingar. Och lyfter.
Finns det en ängslighet att
använda fel uttryck när man talar om
den verksamhet du arbetar med.
Ni använder er av uttrycken utvecklingsstörda och normalstörda.
Är utvecklingsstörd ett bättre ord
än funktionsnedsatt?
Pär Johansson: Det finns egentligen inga
riktigt bra ord. Det går trender i vilka uttryck som används. På Glada Hudikteatern har vi konsekvent använt utvecklingsstörd och normalstörd.
Det är häftigt att se att publiken många
gånger inte vet vem på scenen som är vad.
I slutänden är vi alla människor.
Dialog:

Vilka är de vanligaste
fördomarna i samband med
utvecklingsstörda?
Pär Johansson: Den vanligaste frågan är
’Blir de inte trötta?’. En vanlig uppfattning är att man tror att de är gjorda av
socker. Att alla är så jättegulliga. Men det
är inte alla som är det. De är precis som
vi andra.
I Sverige är vi bra på att göra saker i
teorin, att säga hur det borde vara. Men
vi är sämre i verkligheten. Fördomarna är
egentligen desamma som för 15 år sedan.
Människor förstår i teorin att man ska
bejaka olikheter. Men för att lyckas måste vi skapa en förändring i vår själ och i
vårt hjärta.
Det är viktigt att se till det som fungerar. Och bygg sedan bara på det!
Dialog:

Dialog:

Vad är framgång för dig?

Den största framgången i
mitt jobb är att se skådespelarna utvecklas. Och att de fortfarande tycker att det
är roligt.
Som ledare vill jag utmana. Ett mål är
att vi människor ska vara modiga. Jag är
känslomänniska i allt det jag gör. Ju mer
motstånd som möter mig, desto bättre är
det.
Det är viktigt att inte bara ha ja-sägare.
När jag kommer på en idé blir jag som ett
bi. Flyger runt. Och frågar folk vad de
tycker. Inte bara chefer, utan människor i
alla samhällsklasser.
Personlig lycka för mig är att arbeta
med det jag brinner för. Och förstås att
ens familj och vänner mår bra.
En annan viktig sak är att inte varje
dag behöva känna att man inte räcker till.
Pär Johansson:

Hur viktigt är språket
när det gäller utveckling?
Pär Johansson: Det är viktigt att tala så att
människor förstår. Och att komma ihåg
att det emotionella språket är mycket starkare än det talade.
Jag har en enorm makt över skådespelarna. Allt jag säger blir lätt lag. Därför
måste jag rannsaka mig själv hela tiden.
Förut var jag mer spontan. Men numera
är jag inte lika öppen.
Ibland är jag bekymrad över att det är
för mycket fokus på min person. I vissa
människors ögon har jag blivit någon
slags Jesus-gestalt, vilket jag inte är.
Har man framgång tror jag att det är
viktigt att bära med sig att dem jag möter
Dialog:

Samtal med
Pär Johansson

i hissen upp, kommer jag också att möta
i hissen ned.
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Du använder ju ofta skratt för
att riva murar. Ser du någon skillnad
mellan att skratta med och att skratta
åt? Var går gränsen?
Pär Johansson: Så länge du skrattar är du
inte besegrad. Så länge du skrattar kan
inte folk kliva på dig. Men när man gråter
är man besegrad.
Den som tror att vi använder lyteskomik kan omöjligt ha sett våra föreställningar.
Dialog:

Hur ser du på det här
med att tycka synd om dem som
har funktionsnedsättning?
Pär Johansson: Nej, nej, nej. Det är förlegat. Man har aldrig hjälpt andra människor genom att tycka synd om dem. I stället hjälper man dem framåt genom
respekt. Men också genom att ställa krav,
att bli arg och att skratta tillsammans
med.
Vad jag vill bevisa är att människors
olikheter är vår största styrka.
Dialog:

”Jag är äckligt envis.
Det vet alla
i min närhet.”
Vad är du mest stolt över när
det gäller arbetet med Glada Hudik?
Pär Johansson: Vi har varit modiga och
vågat ta kliv som inte andra har gjort.
Och vi har bidragit till att förändra samhällets syn på utvecklingsstörda. Men
fortsättning följer.
Kommer jag på någonting vill jag göra
det nu! Därför måste jag omge mig med
människor som både bromsar och ger stöd.
Som entreprenör blir man ofta besatt
av en idé. Mina kollegor brukar säga ’Är
du övertygad om något till etthundra procent, då blir det som du säger’. Jag är äckligt envis. Det vet alla i min närhet.
När Zlatan är irrationell hyllas han.
Men den som är det i arbetslivet betraktas
som en galning. Bejaka dem som är irrationella!
Dialog:

Om du var kung för en
dag, vad skulle du då ändra på när

Dialog:
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Hur viktiga är mötena mellan
utvecklingsstörda och normalstörda?
För vem är de viktigast?
Pär Johansson: Att riva barriärer gör man
inte genom att skicka ut en broschyr, utan
genom att mötas. Dessa möten är lika viktiga för alla. Bakom varje fasad finns en
människa.
De utvecklingsstörda lär sig många av
de sociala signalerna. Till exempel kan
man inte krama en människa 275 gånger
varje gång man möter dem.
Dialog:
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de hon mig. ’Nej’, sa jag. Hennes svar
blev: ’Då kör vi!’.
Framgång har inget med tur att göra.
Det handlar om rätt omgivning och att
göra rätt saker. Med stor envishet och
kraft. Själv väljer jag att umgås med människor som ger energi och inte bara tar.
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Du har fått kritik från några
håll som menar att du tjänar pengar
på ditt arbete med utvecklingsstörda.
Kommentar!
Pär Johansson: Jag tjänar pengar som föreläsare utanför mitt ordinarie arbete.
Naturligtvis med ett okej från min arbetsgivare.
Vi lever i en fri ekonomi där folk väljer
om de vill lyssna eller inte. Jag skäms inte
det minsta för det. Den som vinner pengar
på spel hyllas av många. Det är märkligt.
(Efter en stunds tystnad.) Det var ingen
som gav mig kritik de första tio åren då
jag jobbade dygnet runt och inte tjänade
en krona extra.
Dialog:

På vilket sätt tror du att
dina erfarenheter kan användas för att
utveckla oss som är normalstörda?
Pär Johansson: Vår resa bevisar att det går
att göra saker bara man ger sig fan på det.
Allt är inte möjligt. Man kan inte vara
duktig på allt. Därför är det viktigt att var
och en gör det som de är bra på.
Ofta krävs det ett fruktansvärt hårt arbete för att lyckas. Själv jobbar jag allt
som oftast 16 timmar per dygn. Det är
svårt att hitta balansen. Speciellt för mig
som har ett oerhört kontrollbehov. Att ha
skillnad mellan privatliv och yrkesliv kan
man bara glömma.
Rätt ofta blir jag kontaktad av människor som vill ha personlig hjälp. Tyvärr
är det omöjligt för mig att hinna följa upp
alla.
Jag vill också säga att det är tillsammans vi i Glada Hudik skapar resultat.
Dialog:

det gäller förutsättningarna för
utvecklingsstörda?
Pär Johansson: Den största formen av segregation finns i de människor som inte har
sysselsättning. Jag skulle införa en kvotering som gör att kommuner, landsting och
företag skapar jobb som inte finns i dag.
Många ser utvecklingsstörda som en
belastning. Men de är en tillgång. Och de
ser inte ner på vissa slags jobb. Många
älskar till exempel att städa.

”Anställ fler
entreprenörer.
Och tillåt dem
att flyga!”
Vilka råd har du att ge
kommuner som vill skapa en liknande
verksamhet som Glada Hudik?
Pär Johansson: Anställ fler entreprenörer.
Och tillåt dem att flyga! Vi har haft bra
Dialog:

stöd. Glada Hudik hade inte varit det vi
är i dag utan kommunen i ryggen.
Det är viktigt att ha modet att satsa på
kulturen. Här behövs starka ledare och
politiker som vågar satsa på saker som
andra inte har gjort.
Vilka är grundförutsättningarna
för att nå framgång med teater- och
musikverksamhet?
Pär Johansson: Det
krävs en eldsjäl
som vågar gå mot
strömmen. Och
som inte anpassar
sig till alla ramar
som finns. Att det
finns chefer som
tror och uppmuntrar är jätteviktigt.
I mitt fall trodde
Britt-Marie Lind- Boken ”I huvudet
berg på mig. ’Kan på en normalstörd” kommer
någon dö?’, fråga- att ges ut hösten 2012.
Dialog:

Vilket är ditt starkaste minne
i samband med Glada Hudik?
Pär Johansson: Genrepet av Elvis på
Cirkus i Stockholm 2007. Då hade vi tagit
steget från lilla Hudiksvall till Nordeuropas största teaterscen. Vi kom efter
Mamma Mia.
Jag visste inte om det vi gjorde bara var
en lokal företeelse eller en nationell angelägenhet. Vad var det vi hade gett oss in på?
När publiken fullständigt lyfte i bänkarna fick jag rysningskänslor. Och att se
våra skådespelare … Det är nog det häftigaste jag har varit med om.
Dialog:

Var du någon gång nära
att ge upp?
Pär Johansson: Nej. Min övertygelse är att
det vi arbetar med är starkare än alla de
som vill hitta fel.
Dialog:
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Det offentliga Sverige lockar japanska investerare

Ett 50-tal representanter från 30 japanska placerare mötte upp när den
svenske ambassadören i Japan i
början på maj bjöd in till seminariet
”Sweden – a safe haven in a challenging world”. Det var första gången som de tre offentliga aktörerna
Kommuninvest, Riksgälden och SEK
presenterade sig gemensamt för
placerare.
”Det finns ett starkt internationellt intresse för placeringar i svenska kronor och
här gavs ett unikt tillfälle att träffa de
största svenska emittenterna från den offentliga sektorn”, berättar Kommuninvests vice VD Maria Viimne, som höll i
en av presentationerna.
I en turbulent omvärld, med statsfinansiella utmaningar för framförallt eurozonen men även för USA, riktas placerarnas
ögon mot stabila valutor och ekonomier.
Redan idag köps betydande delar av
Riksgäldens, SEK:s och Kommuninvests
emissioner i svenska kronor av utländska
placerare och investerarmötet i Japan syftade till att fördjupa kunskaperna om
Sverige och svenska förhållanden på plats.

Representanter från ett 30-tal japanska institutionella investerare mötte upp på Sverige-seminariet.

”Det är bra att Sverige och
offentliga svenska företrädare
syns utomlands. Ett seminarium
av det här slaget bidrar till
att stärka Sveriges finansiella
varumärke.”
Bo Lundgren, chef, Riksgälden

Riksgäldens chef Bo Lundgren pratade
bland annat om den svenska makrosituationen och hur Sverige har hanterat kriser
genom åren. ”Det är bra att Sverige och
offentliga svenska företrädare syns utomlands. Vi vet att investerare uppskattar direkt dialog och ett seminarium av det här
slaget bidrar till att stärka Sveriges finansiella varumärke”, kommenterade han.
SEK:s Peter Yngwe gav en fördjupad inblick i den svenska exportindustrins dynamik. ”Sverige har en av världens mest öppna och diversifierade ekonomier, och en
dokumenterad omställningsförmåga i utmanande tider. Detta är viktigt att beskriva.”
Jan-Peter Larsson, ordförande i Penningmarknadsrådet, beskrev den svenska
kapitalmarknaden och dess särprägel.
”I förhållande till sin storlek är den svens-

Investerarintresset var stort och frågorna många. Maria Viimne i samtal med några av placerarna.

ka kapitalmarknaden mycket likvid, och
den har också visat sig kunna hålla öppet
även under svåra förhållanden. Det är ett
gott betyg.”
Sammanfattningsvis ett mycket lyckat
seminarium, kunde Kommuninvests japanske representant Kanichiro Hirata
konstatera. ”Vi hade en högkvalitativ frågestund som visade på ett starkt intresse
från investerarna. Absolut rätt personer

kom och flera uttryckte stor tillfredsställelse över seminarieinnehållet.”
Maria Viimne var nöjd med att ha fått
ut budskapet om Kommuninvests upplåningsprogram, särskilt det svenska obligationsprogrammet. ”Programmet möter
god efterfrågan och kommer på sikt att
bli Kommuninvests största upplåningsprogram. Det är ett utmärkt instrument
för en lågriskexponering mot Sverige.”
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Kommuninvest, Riksgälden och SEK
samverkar för att marknadsföra Sverige
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Nytt från upplåningen:
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Rekordemission
ger råg i
ryggen
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”Det var en rekordemission i alla bemärkelser – största orderboken
för en emission hittills, snabbast orderuppbyggnad och det högsta
deltagandet någonsin av centralbanker och offentliga institutioner”,
berättar Carl-Henrik. ”Över 90 procent av emissionen togs av offentliga institutioner, varav över 70 procent centralbanker.
Kommuninvest hade ursprungligen tänkt emittera 1 miljard
USD, men det stora investerarintresset gjorde att man utökade till
1,25 miljarder. ”Det var så hög kvalitet på investerarna att vi inte
ville stänga någon ute, och vi erhöll ändå attraktiva prisvillkor.”
Bland annat ökade deltagandet från latinamerikanska investerare,
och en av dess centralbanker blev störste investerare i emissionen.
Att det gick snabbt vittnar jämförelsen med den första benchmarkemissionen i februari om. På 1,5 timme fick man då in köporders på 700 miljoner USD, mindre än hälften jämfört med
samma tid vid rekordemissionen i april.

”Med våra USD-emissioner under våren har
vi tagit viktiga steg i att bygga en fullständig
avkastningskurva i USD.”
Carl-Henrik Arosenius, upplåningschef, Kommuninvest

Flera av placerarna köpte Kommuninvestpapper för första gången. ”Framgången beror till stor del på det omfattande grundarbete som vi lagt ner de senaste åren, med omfattande resor för
att träffa investerare”, berättar Carl-Henrik. Dialog har tidigare
berättat om upplåningsteamets digna resande, med kontinuerliga investerarbesök i och utanför Europa och frekvent deltagande på investerarkonferenser.
Det arbetet har varit en del av ett strategiskt arbete för att
bredda Kommuninvests investerarbas och skapa en starkare närvaro på internationella upplåningsmarknader. Av vikt är att kunna tillhandahålla marknaden utestående obligationer i flera olika valutor och med ett brett spektrum av löptider.

”Kommuninvest har utvecklats enormt som emittent
och därmed stärkt sitt varumärke. Nyligen genomförda emissioner visar att
Kommuninvest har attraherat några av de mest
prominenta latinamerikanska placerarna i stats- och
kommunpapper.”
David Tsiklauri, Vice President in SSA
origination, Capital Markets and Treasury
Solutions at Deutsche Bank
SSA=Sovereigns, Supranationals
and Agencies

”Vi hade sedan tidigare en 1-årig benchmarkobligation i marknaden och emitterade i februari en 5-årig. Med denna 3-åriga
emission togs ett viktigt steg i att bygga en fullständig avkastningskurva i USD”, säger Carl-Henrik som menar att Kommuninvest nu börjar bli ett namn att räkna med. ”Tidigare har
vi haft lite för små upplåningsvolymer, kommit ut för sällan och
inte haft tillräckligt med papper utestående.”
En framgångsrik emission väcker uppmärksamhet i marknaden och ger bra marknadsföring för framtida aktiviteter. I planerna ligger nu att komma ut med en ny benchmarkemission i
september eller oktober, då med så kallad 144A-dokumentation.
Det innebär att även inhemska amerikanska institutionella investerare får möjlighet att köpa Kommuninvests värdepapper.
Carl-Henrik berättar att det inte bara är Kommuninvests medlemstillväxt och ökade marknadsandelar som bidrar till de större upplåningsbehoven, utan nya regelverk som kräver att en
högre andel av kommande sex månaders låneförfall måste vara
förfinansierade. Han konstaterar att Kommuninvests ökade upplåningsbehov lyckligtvis kommer i en period där det råder mycket god efterfrågan på papper med högsta kreditvärdighet.
”Antalet AAA-emittenter blir allt färre, vilket skapar större efterfrågan på dem som är kvar i toppen. Nu är det ibland brist
på papper med högsta kreditvärdighet. ”
Under våren har Kommuninvest utnyttjat läget för att emittera i GBP för första gången på länge. ”Vi är inne i en god spiral
där vi växer och gör allt fler upplåningsaffärer. Det skapar allt
fler dialoger med aktörer i marknaden och nya möjligheter.”

Pund- och dollarupplåning ökar

Valutafördelning på Kommuninvests upplåning 2012 vs 2011, mkr
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Nära 1,5 miljarder USD i köporder på 90 minuter. Efterfrågan var mycket stor när Kommuninvest i mitten av april
gick ut med sin andra s.k. benchmarkemission i USD för
året. ”Vi har aldrig lånat upp så mycket pengar så snabbt”,
berättar Carl-Henrik Arosenius, upplåningschef på Kommuninvest. ”Vi blev överväldigade av investerarintresset,
och mycket nöjda med att över 70 procent av emissionen
togs av centralbanker.”
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Hur rustad är kommunsektorn om det börjar blåsa kallt?

Carl Nyreröd, kreditanalytiker på Standard & Poor’s
och Annika Wallenskog, SKL.

Svenska kommuner är i gott skick att stå emot smittoeffekter från europeisk skuldkris och global konjunkturnedgång. Det menade Carl Nyreröd från
kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s samt
Annika Wallenskog från SKL, som höll i ett av seminarierna på Finansdagarna. Dialog fanns på plats.
I tider av statsfinansiell oro är det naturligt att investerare, kreditgivare och andra ställer sig frågan om hälsotillståndet i den
svenska kommunsektorn. På ett välbesökt seminarium på
Finansdagarna gjordes ett ambitiöst försök att skapa klarhet.
Carl Nyreröd, kreditanalytiker på Standard & Poor’s, inledde
med att beskriva kreditvärderingsföretagets modell för att riskbedöma svenska kommuner. Två fundamentala faktorer avgör
ratingen: dels styrkan på landets institutionella ramverk, dvs.
kommunsystemet i respektive land, dels kommunens individuella kreditriskprofil.
”Systemstödet, dvs. de faktorer som har att göra med samspelet mellan stat och kommun, är oerhört betydelsefullt.
Eftersom det svenska kommunsystemet är ett av de starkaste i
världen vad gäller institutionellt ramverk blir kreditbetygen för
kommunerna generellt sett höga.”

Ett tjugotal svenska kommuner och landsting har en rating från
Standard & Poor’s, i de allra flesta fall av finaste eller näst finaste valör – AAA respektive AA+ på ratingspråk. Att ratingen
skiljer sig åt mellan kommunerna är förstås inte så konstigt, eftersom bland annat beskattningsunderlaget, befolkningsutvecklingen och skuldsättningen gör att den individuella kreditriskprofilen skiljer sig åt.
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”Svenska kommuner
har ett av världens starkaste
systemstöd.”
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Enligt Carl Nyreröd är svenska kommuner väl rustade att stå
emot konjunkturell och finansiell snålblåst – i alla fall i relativa
termer. ”Det finns bara ett annat land där Standard & Poor’s
genomsnittliga kreditbetyg för kommuner och delstater/regioner
ligger så högt som i Sverige och det är Australien.”
Ett starkt skäl är just det svenska systemstödet, menade Carl
Nyreröd. Mekanismer som den svenska beskattningsrätten, utjämnings- och bidragssystemen och finansieringsprincipen bidrar
till ett unikt starkt systemstöd – endast sju länder i världen kvalar enligt Standard & Poor’s in på listan med högst systemstöd
(Sverige, England, Tyskland, Australien, Norge, Österrike och
Nya Zeeland).
Varför är då systemstödet så viktigt? ”I länder som har ett
starkt systemstöd är sannolikheten högre att staten ger kommunsektorn förutsättningar att parera exempelvis konjunktursvängningar och demografiförändringar.”
Sannolikheten för att kommunerna kan påräkna någon form
av stöd från staten om problem uppstår vägs med andra ord in
i den totala riskbedömningen. ”För flera av de mest troliga tänkbara problemområdena – som sjunkande skatteintäkter, växande pensionsskuld och en försvagad demografisk profil – bedömer vi att det finns ett relativt starkt systemstöd i Sverige”,
berättade Carl Nyreröd och hänvisade till en lista med tio potentiella problemområden (se faktaruta).

”I länder som har ett starkt systemstöd
är sannolikheten högre att staten ger
kommunsektorn förutsättningar att
parera exempelvis konjunktursvängningar
och demografiförändringar.”
Carl Nyreröd, kreditanalytiker, Standard & Poor’s

Om kommunens problem däremot uppstår i icke-kärnverksamhet eller är orsakade av bristande styrning eller finansiell
kontroll är sannolikheten för en statlig räddningsaktion mindre,
enligt Standard & Poor’s.
Carl Nyreröd pekade också på Kommuninvests tillväxt som en
potentiell problemfaktor för kommunsektorn, trots att Kommuninvest har högsta möjliga rating. ”Kommuninvest är väl förberett för, men inte helt immunt mot, exceptionella händelser.”
Effekterna av till exempel refinansieringssvårigheter skulle
drabba kommunsektorn hårdare idag än för tio år sedan, eftersom Kommuninvest haft så kraftig tillväxt. ”Ett refinansieringsproblem för Kommuninvest skulle i förlängningen kunna leda
till betydande finansieringsproblem för kommunerna.”
Carl Nyreröd menade att om Kommuninvest skulle drabbas
av problem är det mer sannolikt att staten stöttar via kommunstödssystemet, om problemen uppstått i utlåningen till kommunal kärnverksamhet. Om problemen däremot är hänförliga till
Kommuninvests övriga risker, exempelvis derivatrisker, motpartsrisker, matchningsrisker, problem med kapitaltäckningen

eller utlåning till icke-kommunal kärnverksamhet, är det inte
lika sannolikt att staten stöttar via kommunstödssystemet.
SKL:s Annika Wallenskog beskrev i sin presentation den riskanalys som SKL gjort av kommunsektorn, där man identifierat
karakteristika för de minst respektive mest riskfyllda kommunerna. Föga överraskande, kanske, att de minst riskfyllda kommunerna i allmänhet är förortskommuner med 15 000–65 000
invånare i södra Sverige, samt att de mest riskfyllda kommunerna i allmänhet är små kommuner med negativ befolkningstillväxt och en högre arbetslöshet än snittet.
Annika Wallenskog lyfte fram den höga transparensen och
den goda skattemoralen som bidragande faktorer till kommunsektorns motståndskraft. ”Offentlighetsprincipen har bidragit
till att skapa förtroende för systemet, vilket i sin tur bidrar till
att människor vill göra rätt för sig och att kommunsektorn kan
lita på att skatteintäkterna kommer in. Skattemoralen i Sverige
är extremt hög i förhållande till många andra länder.”
Hon poängterade det faktum att Sverige är det land i världen
där kommunerna har högst andel självbestämmande och högst
andel egna intäkter, vilket ger stor möjlighet till egna skatteförändringar och betydande intäktsflexibilitet.
Det reala skatteunderlaget är också stabilt, menade Annika
Wallenskog. ”Om det blir en lågkonjunktur och skatteintäkterna minskar till följd av lägre lönenivåer och minskat antal
arbetade timmar, ja då minskar även kommunsektorns utgifter,
eftersom våra egna lönekostnader också anpassas. Skatteintäkternas köpkraft är med andra ord relativt god.”

Vad orsakar olika rating för
svenska kommuner?
• Befolknings- och näringslivsstruktur (kommun och
nära omgivning)
• Lånenivåer, skuldstruktur, likviditet
• Resultatnivåer, kassaflöden
• Skattesats (jämfört med riket, jämförbara städer och
nära omgivning)
• Bolagssektor (storlek och kvalitet)
• Styrning (politisk och tjänstemanna-): kompetens,
stabilitet och kontroll
Källa: Standard & Poor’s

Kommunsektorn – tänkbara riskområden
och sannolikt systemstöd
Riskfaktor

Sannolikt systemstöd

•
•
•
•
•
•
•
•
•

GOTT
GOTT
GOTT
GOTT
MEDEL
LÄGRE
LÄGRE
LÄGRE
BEROR PÅ

Permanent sjunkande intäkter
Nya lagstadgade åtagande
Växande pensionsskuld
Försvagad demografisk profil
Bostadsbolag
Energibolag
Bristande management
Höga lånenivåer
Kommuninvest

Källa: Standard & Poor’s

Vad förenar riskutsatta kommuner?
• Små, med negativ befolkningsutveckling och arbetslöshet
över snittet
• Svag resultatutveckling och relativt höga kostnader
i kärnverksamheterna
• Relativt hög investeringsnivå ger ökad skuldsättning
• Relativt höga ansvarsförbindelser och pensionsförpliktelser
• Mindre stabil politisk situation än genomsnittet
• Relativt hög skattesats redan idag
Källa: SKL

HÖGSBY VÄNDE MINUS TILL PLUS, FRAMTIDEN ÄNDÅ OSÄKER

Högsby är Smålandskommunen som under en längre tid drogs med de klassiska glesbygdsproblemen
– en sjunkande befolkning och svag ekonomi. Tack
vare ett beslutsamt ekonomiskt åtgärdsprogram och
samsyn över blockgränserna har dock kommunens
negativa resultattrend vänt. Men utmaningarna på
sikt är för stora och kommunchefen Joakim Malmdal
är tydlig: ”Samarbetet med andra kommuner måste
fördjupas och vi behöver ett nytt utjämningssystem,
där glesbygdens betydelse tydligare signaleras.”

Joakim Malmdal,
kommunchef,
Högsby kommun.

Högsby kommun är problemkommunen som fått upp huvudet
över vattenytan, men vars långsiktiga utmaningar är så stora att
kommunchefen ställer sig frågan om kommunen kan överleva i
sin nuvarande form.
Låt oss dock ta det från början. Våren 2009 klubbar kommunfullmäktige ett åtgärdsprogram om 20 miljoner kronor, varav 10 miljoner var rent sparbeting och resten anpassningar av
verksamheten till den minskade befolkningen. Några år senare
har kommunen sparat över 35 miljoner kronor och fått både
kontroll på ekonomin och en ekonomi i balans.
”I princip har vi klarat det helt på egen hand”, säger kommunchefen Joakim Malmdal, som dock medger att de extraordinära statsstöden under 2009 och 2010 och makrosituationen
spelat in. ”Vi etablerade tydliga finansiella mål och definierade
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”Utan nytt utjämningssystem
blir det drastiska åtgärder.”
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Kommunhuset. Foto: Henrik Tingström

vad god ekonomisk hushållning är för Högsby kommun.”
Han säger att målen gäller över
en mandatperiod, vilket ger
flexibilitet i den ekonomiska
styrningen och möjlighet för
politikerna att ta ansvar för
hela sin mandatperiod.
Resursfördelning via
demografimodell

Besparingarna har påverkat i
stort sett alla verksamhetsområden, även om förskola,
grundskola och gymnasieskola
påverkats mest. ”Vi införde något vi kallar demografimodell,
så att vi med automatik plockar bort resurser från förskola,
grundskola och gymnasium om
elevunderlaget minskar.” Ändå har Högsby kommun ett relativt
väl utbyggt skolsystem, med fem grundskolor och ett barnafödande om cirka 50 personer per år.
Trots de hårda besparingarna hävdar Joakim Malmdal att det
finns ett större välbefinnande i den kommunala organisationen
idag, jämfört med för några år sedan. Men han säger att kommunen balanserar på slak lina.
”Vi kan inte spara så mycket mer utan att det får stora konsekvenser för verksamheten. Vi är sårbara inom i stort sett alla
verksamhetsområden.”
Samverkan med grannkommuner

Samverkan med andra kommuner är prioriterat, framför allt för
att minska sårbarhet och säkra kompetensförsörjning. Högsby
driver sin tekniska verksamhet i förbund med Hultsfreds kommun, har räddningstjänst tillsammans med en grannkommun
och samverkar kring lönehantering, överförmynderi, alkohol-

handläggning, växelfunktion, infrastrukturkansli, fakturahantering och konsumentrådgivning. Diskussion pågår om ytterligare
verksamhetsområden samt att utöka de befintliga.
Joakim Malmdal frågar sig dock om det räcker och pekar på
att ett nytt utjämningssystem skulle tillföra kommunen ett välbehövligt antal miljoner. ”Vi är den kommun i Sverige som skulle tjäna mest på det nya utjämningssystemet, så vi hoppas naturligtvis att det snart införs. Då kan vi få en stabilare plattform att
stå på inför framtidens utmaningar.”

Befolkningsutveckling 1997–2011
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Fakta Högsby kommun
Sveriges till ytan 139:e största kommun, till invånarantal
Sveriges 265:e största kommun.
• Befolkning 2011: 5 768
• Yta: 799,42 km²
• Skattesats 2012: 34,19 kr (varav 21,71 i kommunalskatt)

Möt oss på

2–3 juli 2012

Malmö, 22–23 augusti
Malmömässan, monter F14

Almedalen
Wisby Strand Congress & Event

KOMMEK
För information
www.kommuninvest.se

Kommuninvest
Dialog önskar
alla läsare en
riktigt skön sommar.

För mer information:
www.kommuninvest.se
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Vill du ha
Dialog i digital
form?
Är du intresserad av att ersätta
din nuvarande pappersutgåva
av Kommuninvest Dialog med
en digital variant?
Kontakta Stina Lantz,
stina.lantz@kommuninvest.se
så kommer du i fortsättningen
att få en PDF via e-post.

Tack för dina synpunkter
Det är av största vikt att våra medlemmar och kunder ges möjlighet att påverka utvecklingen av Kommuninvest. För att förbättra samarbetet och verksamheten har vi under våren, genom enkäter, ställt en rad frågor om vår verksamhet.
Svaren håller nu på att sammanställas och dessa kommer att ge oss vägledning för fortsatt utveckling av vårt uppdrag och verksamhet.
Ett stort tack för alla värdefulla synpunkter!

Tomas Werngren
VD

Kommuninvests Kundgrupp

Ann Sörman | Ulf Selinder | Sofia Frändberg | Johan Sigge | Nedim Murtic | Mattias Bokenblom | Karl Aigéus | Krister Frödin | Åke Nilsson | Pelle Holmertz

Servicedisk för låneärenden och offerter
kundgruppen@kommuninvest.se
Telefon 010-470 88 20
Kl 08.00–12.00, 13.00–17.00

Karl Aigéus
Finansrådgivare
010-470 88 23
karl.aigeus@kommuninvest.se

Ulf Selinder
Finansrådgivare
010-470 88 26
ulf.selinder@kommuninvest.se

Pelle Holmertz
Chef Kundgruppen
010-470 88 61
pelle.holmertz@kommuninvest.se

Krister Frödin
Finansrådgivare
010-470 88 21
krister.frodin@kommuninvest.se

Åke Nilsson
Finansrådgivare
010-470 88 22
ake.nilsson@kommuninvest.se

Ann Sörman
Finansrådgivare
010-470 88 27
ann.sorman@kommuninvest.se

Nedim Murtic
Finansrådgivare
010-470 88 25
nedim.murtic@kommuninvest.se

Mattias Bokenblom
Forsknings- och utbildningsansvarig
010-470 88 03
mattias.bokenblom@kommuninvest.se

Johan Sigge
Finansrådgivare
010-470 88 29
johan.sigge@kommuninvest.se

Sofia Frändberg
Finansrådgivare
010-470 88 24
sofia.frandberg@kommuninvest.se

Dokumentation

Fredrika Norman
010-470 88 48

Ilina Dahlberg-Andersson
010-470 88 49
beslutshandlingar@kommuninvest.se

2013 års föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 18 april, på Clarion Hotel Sign, Stockholm.

1

Kommuninvest
årsredovisning

Kommuninvests uppdrag är att finansiera
svenska kommuner och landsting.
2011 var ett år av fortsatt medlemstillväxt
och ökad utlåning. Cirka 45 procent av
kommunsektorns finansiering arrangeras
av Kommuninvest.

KOMMUNINVEST 2011
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Årsredovisningarna för
Kommuninvest i Sverige AB
och Kommuninvest
ekonomisk förening finns
att ladda ner via
www.kommuninvest.se
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Ett stort tack till er alla som
medverkade i Kommuninvests
föreningsstämma 2012.

Dialogs ekonomiskola 4
Välkommen till den fjärde upplagan av Dialogs återkommande ekonomiskola. Den här gången ska
vi fördjupa oss i två avtal som Kommuninvest använder för att sänka risken i sin verksamhet –
nämligen ISDA- och CSA-avtal i samband med derivatkontrakt.

ISDA- samt CSA-avtal
Det sägs ofta att förtroende är det viktigaste som
finns inom finansbranschen. Förtroende minimerar
risktagande och är grunden för långsiktiga och stabila affärsrelationer – något som alla tjänar på.
I förra numret av Dialog fokuserade vi på finansiella derivat som används av Kommuninvest för att
begränsa risken i upplånings- och utlåningsverksamheten. Motpart för dessa derivatkontrakt är olika typer av finansiella institutioner, exempelvis banker.
Som i alla affärsuppgörelser är det viktigt att se till
att en motpart kan fullgöra sina förpliktelser enligt
upprättat kontrakt. Detta kan exempelvis handla om
att genomföra en betalning eller att leverera ett finansiellt instrument vid en avtalad tidpunkt. För att sänka denna typ av risker i derivatplaceringar upprättas
så kallade ISDA- samt CSA-avtal.
ISDA-avtal (International Swaps and Derivatives
Association) är ett ramavtal för derivattransaktioner
som kan tillämpas inom flera jurisdiktioner. Genom

avtalet ges Kommuninvest bland annat rätten att förtidsinlösa – avsluta – ett derivatkontrakt om motpartens kreditvärdighet försämras under en viss nivå.
Denna rättighet ger Kommuninvest en slags garanti
för att samtliga motparter håller en ständigt hög kreditvärdighet – såväl när derivatkontraktet upprättas
som under dess faktiska löptid. Avtalet innefattar
även en metodik för hur en konkurs hos en motpart
ska hanteras genom så kallad nettning.
Vidare eftersträvas även CSA-avtal (Credit Support
Annex) med alla motparter. CSA är ett underavtal till
ISDA och innebär att marknadsvärdesförändringar i
derivatkontrakt regleras löpande genom överföringar av kontanter eller säkra värdepapper mellan parterna. Vid utgången av 2011 hade Kommuninvest
CSA-avtal med 20 av 35 motparter som det finns
upprättade kontrakt med.

