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Ledare

Kommuninvest ägs av svenska
kommuner och landsting och är
kommunsektorns största långivare.

TOMAS WERNGREN

Vd Kommuninvest ekonomisk förening

Kommuninvest Dialog ges ut av
Kommuninvest i Sverige AB (publ)
i samarbete med
Intellecta Corporate.
Adress:
Box 124, 701 42 Örebro

RISK SPELAR ROLL
ett av koMMUninvests viktigaste uppdrag är att erbjuda svenska
kommuner och landsting goda lånevillkor. Det var skälet till att vi
bildades 1986 och det gäller än idag.
För att lyckas behöver Kommuninvest ha låga kostnader både
i upplåningen och i driften av verksamheten, vilket vi har och
har haft sedan länge. Ändå är driftskostnaderna otillbörligt höga.
Sedan 2010 betalar vi nämligen den lagstadgade stabilitetsavgift
som införts som ett verktyg för att möta framtida finansiella kriser.
Tanken, som är god och rimlig, är att banker och kreditinstitut
själva ska betala för eventuella statliga stödbehov som kan uppstå.
Problemet är bara att alla avgiftsbelagda institut behandlas lika,
utan att ta hänsyn till de risker som institutet utsätter det finansiella systemet för. Kommuninvest har, som ni vet, låg riskprofil. Men
som effekt av att alla behandlas lika är våra kostnader cirka 70
procent högre än de borde. Hur vi resonerar utvecklas på sid 17.
genoM De BesLUt som nyligen fattades på Kommuninvests

föreningsstämma har våra medlemmar visat att de tar långsiktigt
ansvar för kommunsektorns finansiering. Detta är positivt även för
stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Besluten innebär att
Kommuninvests fortsatta kapitaluppbyggnad kan ske snabbare,
samtidigt som våra låga upplåningskostnader på ett tydligare sätt
kan komma medlemmarna till del. Medlemmarna får ökad valfrihet i hur de vill bidra till kapitaluppbyggnaden och det har efterfrågats på flera håll. Artiklar från stämman finns på sidorna 25–29.
En fråga som inte diskuteras så mycket i Sverige, men väl i vårt
grannland Finland, är den om kommunsammanslagningar. Läs mer
om detta samt mycket annat i detta nummer. I vanlig ordning, hör
gärna av dig till dialog@kommuninvest.se, både med ros och ris, så
att vi kan fortsätta utveckla tidningen.
Tack och med bästa önskningar om en god sommar!
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Ekonomifrågor
in�ör valet
Dialog ställde sex frågor till representanter för
riksdagspartierna i Sveriges kommuner.
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Storleken spelar ingen roll
Göteborg och Alingsås har liknande
utmaningar framför sig.

17

18

Samverkan på agendan
Kommunsverige samlades på Kommuninvests årsstämma.
När Margot Wallström talade kunde man höra en nål falla.
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Låg risk borde
ge låg avgift

Stakar
ut vägen

Många
ska bli få

Fler i
Fagersta

Stabilitetsavgiften är inte anpassad
för aktörer med låg risk, skriver
Kommuninvests Björn Bergstrand.

Bettina Kashefi har tagit över som
chefsekonom för SKL, Sveriges
Kommuner och Landsting.

I Finland ska kommunerna
bli färre. Men nu har fokus
hamnat på vårdreformen istället.

Kommunen är
en av de snabbast
växande i Sverige.
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Allt större elevkullar sätter
press på kommunerna
en stor ökning av antalet barn

i förskole- och skolåldern sätter
press på kommunernas ekonomi de
närmaste åren. Det framgår av SKL:s
senaste ekonomirapport. I sin prognos
beräknar SKL att kommunerna och
landstingen gör ett överskott på drygt
10 miljarder i år och 7 miljarder nästa
år. Detta räcker ändå inte för att klara
av de kostnadsökningar som väntar de
närmaste åren. Framförallt gäller det
förskolan där det kommer börja fler
barn än någonsin. I år börjar dessutom
den största elevkullen på grundskolan sedan rekordkullarna i början av
1990-talet.

30 %

Så stor andel av BNP utgörs av offentliga
sektorns konsumtion och investeringar, enligt
SCB:s rapport Offentlig ekonomi 2014.
Andelen har varierat mellan 28 och
32 procent av BNP under den senaste
20-årsperioden.

HÄRJEDALSBORNA
GILLAR SIN KOMMUN
Enligt undersökningen Kommunindex kan 100 procent av de tillfrågade tänka sig att rekommendera
andra att flytta till deras hemkommun Härjedalen
– vilket är den kommun som får högst resultat i
undersökningen. Därefter kommer Vadstena, Tyresö
och Vellinge i fallande ordning. Undersökningen
genomfördes av Svenskt Kvalitetsindex.

Stor skillnad i intäkter från fastighetsavgiften
FastighetsavgiFten skapar stora
intäktsskillnader mellan kommunerna. Det framgår i en rapport från
Ekonomistyrningsverket (ESV). Vissa
kommuner har mer än dubbelt så
höga intäkter per kommuninvånare
jämfört med andra.
Intäkterna beror främst på hur
stort kommunens avgiftsunderlag var
när fastighetsavgiften infördes 2008.
Kommuner med en hög andel småhus,

många bostäder per invånare och högt
taxerade bostadsfastigheter har ett
jämförelsevis större avgiftsunderlag.
Intäkterna ökar när avgiftsunderlaget
växer. Totalt har 144 kommuner mer
i intäkt från fastighetsavgiften än vad
ägarna till kommunens fastigheter betalar medan 146 kommuner har lägre
intäkt än vad fastighetsägarna betalar.
Cirka 96 procent av intäkterna tilldelas kommunsektorn.

USA kan klara skuldtaket
Från att i höstas dominerat nyhets-

flödet har frågan om USA:s budgetstup
nästan tystnat. Men nyligen publicerades en artikel i brittiska tidskriften
The Telegraph om USA:s hantering av
”the fiscal cliff”. Kolumnisten Ambrose Evans-Pritchard lyfter frågan
genom att ta avstamp i landets skiffer-
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gasproduktion som inneburit att
delstater som Dakota, Wyoming och
Nebraska med flera numera sprudlar
av aktivitet. Evans-Pritchard pekar
även på flera andra marknadsindikatorer som visar att landet är på god
väg att hantera det omstridda skuldtaket – utan att höja några skatter.

1%

Investeringar i badhus utgör endast en
bråkdel av kommunernas investeringar. Enligt
en kommande rapport från Kommuninvest
planerar Sveriges 50 största kommuner
investeringar på cirka 6 miljarder kronor
i badhusprojekt för perioden 2008–2017,
att jämföra med 600 miljarder i totalt
planerade investeringar.
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Gitte Caous, sakkunnig
för budget och finansfrågor
i Göteborgs stad, och Daniel
Filipsson, kommunstyrelsens
ordförande i Alingsås kommun,
träffas i Rådhuset i Göteborg.

Goda grannar
Det skiljer fem mil och nästan en halv miljon människor
mellan Göteborg och Alingsås. Men många av utmaningarna
är desamma i de båda kommunerna.
TEXT: RAMIN RAHMANI FOTO: NICKE JOHANSSON
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L

Affisch på Göteborgs central
station 1932. Idag går det
ett tåg i halvtimmen mellan
Göteborg och Alingsås.

30 000
BOSTÄDER ska byggas och
det ska göras plats för 40 000
nya arbetsplatser i Alingsås den
närmaste tiden.

6

ätt att minnas. Klockan tio
precis varje söndag och helg
dag året om går Göteborgs
snabbaste och billigaste
utflyktståg Flodatåget ut till
vackra sport och promenad
platser vid Floda, Norsesund,
V:a Bodarne och Alingsås.
Så lydde en affisch – tryckt med svart och
röd färg – nitad på anslagstavlan på perrongen
på Göteborgs centralstation 1932. Avsändaren,
Statens Järnvägar, står skrivet längst ner i fet stil.
På den tiden kostade en biljett ”fram och åter”
till ändhållplatsen Alingsås 2,25 kronor.
Det var ett rent helgnöje för folk att kliva på
det elektriska motorvagnståget X3a. Festklädda
stod de på spår 3 och väntade på tåget för att
njuta av Mjörns och Sävelgångens, Färgens och
Ömmerns nejder.
Det var då.
Numera avgår ett tåg varje halvtimme, med
några extraturer under rusningstrafik på morgonen och på kvällen. Resan för de fem milen tar
38 minuter enligt tidtabellen.
– Snart är vi nere och nosar på 30 minuter,
det går bara snabbare och snabbare. Det möjliggör för ett annat liv, säger Daniel Filipsson, som
är kommunstyrelsens ordförande i Alingsås
kommun.
Tidigt denna fredagsmorgon i april klev han
av pendeltåget i Göteborg för att träffa Dialog
och representanter från Göteborgs kommun.
Under en kort promenad till Stadshuset i
Göteborg berättar Daniel Filipsson om Alingsås
anknytning till svenskens mest älskade basvara,
potatisen. Han talar om Jonas Alströmer, mannen som på 1700-talet startade manufakturverk
i Alingsås som fick staden att växa och textilindustrin att blomma i Sverige. Men som är
mest känd för att han införde just matpotatisen
till Sverige och Alingsås, och fick folk att äta
den.
Idag är Alingsås mer än potatis och väverier.

Kommunen har närmare 39 000 invånare och
fortfarande en hög befolkningstillväxt. Daniel
Filipsson berättar att han tycker att det är viktigt att Alingsås kan fortsätta vara en egen stad.
– Vi som befinner oss utanför storstadskommunerna Göteborg, Malmö och Stockholm
lever ständigt med en viss oro för att vi ska bli
en sovstad. Att det inte ska finnas något eget liv,
att alla pendlar ut. Den där bilden finns i många
kommuner men inte i Alingsås. Därför är det
viktigt för Alingsås att behålla sin identitet och
stadskänsla.
Däremot säger han att grannkommunen Göteborg fungerar som en viktig arbetsmarknadsort
för alingsåsarna. Lärosätena Chalmers och
Göteborgs universitet är också till stor nytta för
Alingsås och hela regionen.
– Det är viktigt att dra nytta av Göteborgs
potential och möjligheter. Visst har vi ett utbyte
men ”bytesbalansen” är negativ. Vi lämnar nog
ifrån oss mer på dagtid till Göteborg än vad vi
får tillbaka, tycker Daniel Filipsson.

V

äl framme vid Gustav Adolfs Torg är
statyn av kung Gustav II Adolf – som
i vanliga fall är fullt synlig på torgets
mitt – för dagen gömd bakom byggnadsställningar med presenning då den är föremål för restaurering. Samtidigt har kommunledningen i Göteborg nyligen flyttat snett över
torget till Rådhuset.
Bakom Rådhusets putsfasad finns Gitte Caous
som är sakkunnig för budget- och finansfrågor
och ordförande i det kommunala bolaget Stadshus AB i Göteborgs stad. Hon möter upp i den
stora hallen vid den breda trappan och berättar att den är byggd för att gå långsamt i och
fundera över sina synder.
I kommunstyrelsens sammanträdesrum skjuter
hon ut en gammal träfåtölj i plysch och säger
med ett leende att de är måna om kommunens
budget och därför inte köper in några nya
möbler.
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Västsvenska paketet är en rad infrastruktursatsningar för att göra Göteborgsregionen mer tillgänglig i framtiden. Vid Skeppsbron (Stenpiren) i centrala Göteborg byggs en helt ny
stadsdel och knutpunkt för spårvagnar, bussar och båtar.

Göteborg är regionens självklara motor, men det
är tillsammans med de andra kommunerna
i regionen som vi blir riktigt starka.
Gitte Caous, ordförande i det kommunala bolaget Stadshus AB i Göteborgs stad

– Vi ska expandera runt centrala Älvstaden
den närmaste tiden och bygga runt 30 000
bostäder och göra plats för 40 000 nya arbetsplatser. Vi ska bygga ett nytt Alingsås, säger
Gitte Caous med en blinkning till Daniel
Filipsson.
– Frågan är om ni kan få till en 400-årig
stadskärna, svarar Daniel med ett halvt leende.
Stämningen är god mellan kommunrepresentanterna i rummet. Men också lite bekymrad. De
är överens om att oavsett storlek på kommuner
har de i grunden samma utmaningar att hand-

skas med i framtiden. Det handlar bland annat
om att finansiera välfärden och kärnverksamheten i sina kommuner.
– Vi delar nog det med många kommuner
i Sverige, vi har stora expansionsbehov inom
förskola och skola. Om några år ser vi att antalet äldre ökar i kommunen vilket kräver större
investeringar i äldreboenden, säger Gitte Caous.
Daniel Filipsson håller med.
– Alingsås växer med drygt 1 procent per år.
Det föds även fler barn. Men gruppen medborgare mitt i livet som betalar skatt blir allt
a

34

MILJARDER. Så mycket beräknas
notan hamna på för Västsvenska
paketet som beräknas bli helt
färdigt 2028.
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Magnus Borelius, finanschef på
Göteborgs stad, i Rådhusets
vigselrum i Göteborg.
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Det är en utmaning att kombinera en bra
infrastruktur med att bygga framtidens bostäder.

färre, samtidigt är det allt fler som är i behov av
kommunal välfärd. Den där utvecklingen brottas
vi med hela tiden, säger han.
För mindre kommuner som Alingsås kan det bli
problematiskt att hålla kvalitén och rekrytera personal till sina olika verksamheter, förklarar Daniel
Filipsson. Samverkan med andra mindre kommuner i området har därför blivit allt viktigare.
– Räddningstjänsten är ett sådant exempel som
vi idag delar med vår grannkommun Vårgårda.
Där man har svårt att rekrytera till nyckelbefattningar, till exempel inom IT eller personaladministration, måste man gå ihop för att få ekonomi i
det. Göteborg med sitt stora befolkningsunderlag
klarar sig bättre.

G

itte Caous håller inte riktigt med om
den synen och menar att inom förskola
och skola kommer alla kommuner slåss
om samma personal. Där kommer man
att behöva tänka mer taktiskt och finna vägar att
samarbeta kring den typen av frågor.
– Mobilitet för våra invånare är ett annat område där vi måste samarbeta mer, liksom arbetsmarknadsfrågor som på många sätt hänger ihop
med mobilitet. Många bor ju i Alingsås och jobbar
i Göteborg. Se vilken effekt motorvägen och järnvägsspåret till Trollhättan har gett. Men det här
är frågor som kräver en tätare samverkan för att
kunna lösas mer långsiktigt, säger Gitte Caous och
får medhåll av Daniel Filipsson.
Redan i dag finns det ett tydligt samarbete mellan regionens gymnasieskolor i form av gemensamma antagningar.
– Att eleverna i vår region inte behöver bekymra
sig om i vilken kommun skolan de väljer ligger
är väl det bästa exemplet på regional samverkan.
Men det har också sina nackdelar, för med det
fria skolvalet har det blivit en stor överetablering,
vilket gör det svårt för både kommunerna och de

Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande i Alingsås

ALINGSÅS
KOMMUN
Folkmängd: 38 619.
Medelålder: 42 år.
Största arbetsgivare:

Alingsås kommun, 4 025 anställda.
Alingsås lasarett (Västra Götalandsregionen), 900 anställda.

Öppen arbetslöshet: 7,5 %.
Medelinkomst:

211 800 kr (kvinnor, 2012).
290 200 kr (män, 2012).

GÖTEBORGS
KOMMUN
Folkmängd: 533 271.
Medelålder: 39 år.
Största arbetsgivare:

Göteborgs kommun,
34 375 anställda.

Volvo Personvagnar AB,
13 725 anställda.

Öppen arbetslöshet:

9,4 % (2012).

Medelinkomst:

216 000 kr (kvinnor, 2012).
286 900 kr (män, 2012).

privata aktörerna att få ekonomi i sin verksamhet,
säger Gitte Caous.
– Det tror jag också faktiskt, svarar Daniel
Filipsson och fortsätter:
– Det har gett effekt för den enskilda individen
i regionen. Det här samarbetet har funnits länge,
ända sedan 90-talet. I allmänhet funkar samarbetet väldigt bra, vi har tydliga principer för vad vi
ska betala när vi byter kunder med varandra.
De båda kommunföreträdarna är hoppfulla om
framtiden för Göteborgsregionen men framhåller
samtidigt att regionen står inför en rad strukturella utmaningar. För samtidigt som kommunerna
växer och invånarna blir allt fler, blir behovet av
nya bostäder större.
– Det är en utmaning att kombinera en bra
infrastruktur med att bygga framtidens bostäder,
menar Daniel Filipsson.

E

n stor infrastruktursatsning som regionen
planerar är Västsvenska paketet som ska
förstärka kollektivtrafiken med utbyggda
tåg- och bussperronger. Det kommer
också att byggas en ny bro och tunnel över och
under älven i Göteborg. Västlänken, sträckan som
binder Stockholm och Göteborg, får också en rejäl
upprustning.
– Man jobbar och bor på olika sidor av kommungränserna. Göteborg är regionens självklara motor,
men det är tillsammans med de andra kommunerna
i regionen som vi blir riktigt starka. Det är som storregion vi kommer att lyckas. Västsvenska paketet
är grunden för att vi ska kunna vara det om 30 år
också, säger Gitte.
Ett annat sätt att färdas mellan Alingsås och
Göteborg är att ta bilen ut på motorväg E20 som
också ska byggas om. E20 går parallellt med järnvägen en bra bit. Orterna är många däremellan,
bitvis är det vackert och pittoreskt.
I Alingsås står björkarna längs kanalen i full
a
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Magnus Borelius, finanschef på Göteborgs stad

blom. Viadukterna över ån är inte högre än att
en Göteborgspadda skulle kunna passera under.
Kommunhuset är rosa och givetvis finns det
en reslig staty på torget på stadsfadern Jonas
Alströmer. Det är inte heller någon myt att folk
gillar att fika här i Sveriges kafétätaste stad.
Kaffe och bakelse kostar 40 kronor.

FOTO: ALINGSÅS KOMMUN

”

Ur ett finansiellt perspektiv har Kommuninvest
god överblick hur Kommunsverige utvecklas.

– Det som är unikt med Alingsås
kommun är att vi inte lånar
pengar till våra investeringar.
Upplåning sker istället i dotter
bolagen inom kommunkoncernen,
säger Susanne Wirdemo,
ekonomichef i Alingsås kommun.

A

lingsås är i full gång med att renovera
de så kallade miljonprogrambostäderna. Det byggs också en ny simhall
för en kvarts miljard kronor.
– Det som är unikt med Alingsås kommun är
att vi inte lånar pengar till våra investeringar.
De finansierar vi med våra egna medel. Vi har
en ganska god likviditet. Upplåning sker istället
i dotterbolagen inom kommunkoncernen, säger
Susanne Wirdemo, kommunens ekonomichef.
Idag har kommunens bolag cirka 80 procent av
sin finansiering hos Kommuninvest, där Alingsås
blev medlem nummer 29 redan 1994. Göteborg
däremot har bara varit medlem i drygt två år.
– Hittills är uppfattningen om medlemskapet
väldigt positiv, säger Magnus Borelius, finanschef i Göteborgs stad, och fortsätter:
– Vi följde Kommuninvest redan innan vi blev
medlemmar och utvärderar nu också samarbetet.
Vi har ett lån på ungefär två miljarder kronor i
dagsläget. Det är en välskött organisation och vi
ser dem som en naturlig part att samarbeta med.

– Ur ett finansiellt perspektiv har Kommuninvest god överblick hur Kommunsverige utvecklas. Kommuninvest ser väldigt tidigt vad som
händer, hur prognoser ser ut, vart vi är på väg.
Det är värdefullt för oss, säger Magnus Borelius.
I stadshuset i Göteborg glider Daniel Filipsson
och Gitte Caous in på ett samtal om samarbetet
med Kommuninvest. För dem båda är det viktigt
att fortsättningsvis öka den politiska tyngden i
kontakterna med Kommuninvest
– Som ombud på bolagsstämman har vi hittills
valt tjänstemän. Det vill vi förändra. Vi inser att
det här är ett politiskt verktyg, men vi inser också
att vi inte klarar av att åka till stämman utan
vår finanschef Magnus Borelius. För det finns en
politisk nivå och en tjänstemannanivå. Då är det
bra att personer med djupa kunskaper inom båda
områdena kan närvara, säger Gitte Caous.
– Jag tror också att det vore vettigt att skicka
politiker. Men stämman kanske har upplevts
som avancerad och ekonomiskt krångligt. Däremot finns det en politiskt tillsatt styrelse, vilket
är bra, säger Daniel Filipsson.
Klockan tickar mot lunch och det börjar bli
dags att lämna sammanträdet. Gitte Caous följer
med ner till entrén och tackar för dagen.
– Kul att du kunde komma till Göteborg,
säger hon till Daniel innan han går.
– Så klart. Det är bra kommunikationer, säger
han glatt och vinkar adjö. W

VAD TYCKER DU OM ALINGSÅS?
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KOROSH NAZARI

HANNA AF EKSTRÖM

TOMAS ANDERSSON

47 år, yrkesförare/frisör
Göteborgare sedan 23 år

33 år, projektledare
Bott i Göteborg hela livet

46 år, författare
Har alltid bott i Göteborg

– Det är en trevlig och fridfull
stad. Jag upplever att det är
barnvänligare än Göteborg.
Barnen har mer möjligheter
än i Göteborg när de växer
upp där. Jag kan tänka mig
att flytta till Alingsås och helst
jobba där och slippa pendla.

– Jag gillar Alingsås väldigt mycket.
Första gången jag var där var
förra året då jag besökte Alingsås
konsthall. De har ett bra kulturutbud, Lights in Alingsås är väldigt
spännande, jag ska dit i år. Jag kan
tänka mig bo i Alingsås, innerstaden
är fin med alla låga byggnader i trä.

– Alingsås är för mig en mysig
liten stad man kan åka till
och känna värme bland människorna. Jag gillar att bo vid
havet och vill därför inte flytta
till Alingsås.
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Det ryktas att Alingsås är
Sveriges kafétätaste stad.

VAD TYCKER DU OM GÖTEBORG?
RAMI IBRAHIM

TINA LUCHMUN

CAROLINA JENSEN

30 år, metallarbetare
Alingsåsare sedan 8 år

53 år, receptionist
Bott i Alingsås hela sitt liv

31 år
Bott i Alingsås hela sitt liv

– Det är en fin stad med bra
shoppingmöjligheter. Jag
föredrar att bo och jobba
i Alingsås. Men om jag vill
umgås och göra något roligt
åker jag till Göteborg. Det
finns många människor som
kämpar och vill till Göteborg.

– Det är en härlig sommarstad
nära havet med mycket turister
på sommaren. Jag jobbar i
Göteborg och pendlar dit varje
vardag, det funkar bra.

– Jag tycker det är trevligt att
åka till Göteborg men jag skulle
inte vilja bo där. Det är lite högre
tempo. Det är skönt att bara åka
dit och kunna komma hem till
Alingsås. Jag jobbar i Lerum, det är
halva vägen så jag slipper köerna
in till Göteborg.
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KARIN PAULSSON

SOFIA JARL

Bergs kommun
Politiskt styre: S, C, FP
Antal invånare: 7 160
Medlem i Kommuninvest sedan 1994

Gagnefs kommun
Politiskt styre: C, FP, KD, M
Antal invånare: 10 023
Medlem i Kommuninvest sedan 2001

Har din kommun ett
ökande eller minskande
investeringsbehov?

Vi ser ett ökande investeringsbehov.
Främst på grund av fler barn
som behöver barnomsorg.

Vi står nu inför den största inves
teringen i kommunens historia, ett
nytt demensboende. I övrigt bör vi
kunna hålla investeringarna på
en hyfsat jämn nivå, förutsatt att
självfinansieringen kan öka.

Vilka är de tre områden
där investeringsbehoven
är som störst?

Barnomsorgslokaler,
lägenheter och
bredband.

Äldreomsorgen och skolan/förskolan. Det
kommunala bostadsbolaget behöver investera i bostadsbyggande.

Kommer din kommun
att behöva låna till
investeringarna?

Ja det kommer vi behöva, men det är
inte så enkelt att bara låna, vi har
redan stora lån.

Ja, det kommer vi
att behöva.

Är OPS-projekt (offentligprivat samverkan)
aktuella för er kommun?

Inte för närvarande. Vi har privat äldreomsorg
i kommunen men det räknar jag inte som
projekt, annars så finns det ju små projekt
med föreningar av olika slag där kommunen
är medfinansiär.

Det har inte varit aktuellt hittills i kommunen,
självklart är vi öppna för det, men än så
länge har inget intresse visat sig från den
privata sidan.

Är det aktuellt att öka eller
minska användningen av
leasing i er kommun?

I dagsläget leasar vi bilar och det behovet
är oförändrat.

Det är aktuellt att minska leasingen vad
gäller fastigheter, men troligen kommer
leasingen att öka för till exempel fordon.

Har er kommun diskuterat
möjligheten att finansiera
era miljöinvesteringar med
”gröna” pengar?

Ja, i vindkraft men inga
beslut är tagna.
Vi har endast
diskuterat det än.

Vi gör varje år investeringar i energisnålare
och miljösmartare teknik. Detta spar pengar
som kan användas på bättre sätt. Det har
varit en strategi under lång tid i kommunen.
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ANNA THORE

MAGNUS OLSSON

BENGT GERMUNDSSON

Kalmar kommun
Politiskt styre: V, S, MP
Antal invånare: 63 887
Medlem i Kommuninvest sedan 2007

Malmö kommun
Politiskt styre: V, S, MP
Antal invånare: 312 994
Ej medlem i Kommuninvest

Markaryd kommun
Politiskt styre: C, KD, M
Antal invånare: 9 515
Ej medlem i Kommuninvest

Vi ser ett ökande investeringsbehov. Kalmar växer
och vi har turen att få bygga ut i stället för att lägga
ned förskolor. Många allmänna byggnader som
simhall och omsorgslokaler behöver byggas om och
förbättras.

Malmö har ett ökande behov av investeringar.
Tyvärr får i nuläget många välbehövliga
investeringar stå tillbaka och det på grund
ökande utgifter för bland annat hemlöshet och
socialbidrag.

Vi är inne i en intensiv investeringsperiod med ett
par år av investeringar som är tre gånger så stora
som normalt, främst till följd av stora satsningar
på renovering/nybyggnation av skollokaler. Så
snart dessa är klara kommer investeringsbehovet
att minska och återgå till en mer normal situation.

Nya bostäder,
nytt reningsverk,
nytt kulturcentrum
och simhall.

Vi ser ett ökande behov av satsningar
på infrastruktur, vårt gatunät, våra
torg och parkområden. Vi ser även
stort behov av byggandet av nya
hyresrätter.

Skollokaler, bredband
samt reinvesteringar
i ledningsnät.

Ja men vi har först minskat våra lån genom en
större fastighetsförsäljning till långsiktiga ägare
som garanterar låg hyra och fortsatt höga sociala
krav.

Ja och framför allt om S, V och Mp driver igenom sitt förslag om spårvagnar i Malmö. Från
Sverigedemokraternas sida förespråkar vi en
satsning på induktionsbussar (elbussar).

Så här långt har vi klarat
det med eget kapital,
men jag utesluter inte att
vi behöver låna.

Ja, annars kommer vi inte klara bostadskrisen. Vi
behöver ta ett helhetsansvar i upphandlingar, få
med alla på tåget och minska överklagningarna och
se byggen med livscykelanalys och även ta lokalt
socialt ansvar. OPS och partnering kan vara ett sätt.

Inte i nuläget. Dock ser vi stora fördelar med
den typen av ekonomisk samverkan.

Kommunen tycker att det är en intressant lösning,
men jag tror inte de privata aktörerna är lika intresserade i en liten kommun som vår.

Förhållandevis konstant behov. Vi har
en alldeles för stor bilpool vilken skulle
kunna eﬀektiviseras med hjälp av leasing.

Vi har idag en leasingverksamhet via VISAB
Vagnparken i Skåne AB. I nuläget finns inga
planer på utökad leasing, dock behöver vi
förnya vår vagnpark.

Det beror helt på vad som vid det aktuella tillfället
är mest ekonomiskt lönsamt för kommunen.

Om man med gröna pengar menar att en miljöinvestering är räntabel genom att man sparar
energi och på sikt får tillbaka medlen så genomför
vi nu en sådan stor klimatsatsning där vi investerar
80 miljoner i klimatrenovering av våra fastigheter.

Såvitt jag vet har detta inte diskuterats. Dock
vet jag att Malmös nuvarande politiska styre
(S, V, Mp) räknar med att stat och region ska
finansiera 50 procent av kostnaderna vid en
eventuell satsning på spårvagnar i Malmö.
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ANDREAS LÖWENHÖÖK

STAFFAN NORBERG

MOHAMAD HASSAN

Skellefteå kommun
Politiskt styre: S
Antal invånare: 71 988
Medlem i Kommuninvest sedan 1994

Södertälje kommun
Politiskt styre: V, S, MP
Antal invånare: 91 072
Medlem i Kommuninvest sedan 2012

Uppsala kommun
Politiskt styre: C, FP, KD, M
Antal invånare: 205 199
Medlem i Kommuninvest sedan 2013

Skellefteå kommun står inför ett ökande
investeringsbehov framöver.

Med tanke på att kommunen växer så har vi
ett ökande långsiktigt investeringsbehov, men
samtidigt så är ambitionen att amortera mer än
vi lånar. 2013 amorterade vi 750 miljoner kronor
på vår låneskuld, vilket är unikt mycket i vår
kommuns historia.

Vi har ett ökande investerings
behov! Uppsala växer och därför
behöver vi investera mer.

1. Om-/nybyggnad av förskolor och grundskolor.
2. Infrastruktursatsningar i form av en ny vattenförsörjning och medfinansiering av ny E4-genomfart.
3. Satsningar på att utveckla staden för att bli än
mer attraktiv – exempelvis ett nytt kulturhus.

Äldreomsorg, skolor och
bostäder (även om vårt
stora investeringsprogram
för skolor har tagit fart).

Det är främst investeringar i skolfastigheter, gator och torg samt idrottsanläggningar som kommer att behövas inom de
närmsta åren.

Ja, det kommer att krävas för att kunna genomföra
de prioriterade investeringarna i önskad takt. I kommunens nyligen antagna policy för god ekonomisk
hushållning ges nu vissa öppningar för just detta,
som tidigare inte varit aktuellt.

Sannolikt till en mindre del. Om Telge Bostäder
skulle våga investera i paritet med efterfrågan
på hyresrätter efter många års återhållsamhet
så blir det mer. Vår koncern, Telge, har god
lönsamhet vilket minskar lånebehovet en hel del.

De kommunala bolagen kommer att
behöva låna till sina investeringar.

Det finns inte något uttalat från kommunens håll att
vi vill genomföra något projekt i form av OPS. Vi från
Moderaterna ställer oss dock positiva till att kunna
genomföra något försök med en OPS-lösning.

Har inte diskuterats konkret. Min
personliga uppfattning är att OPS
nästan alltid blir dyrare jämfört
med alternativen.

Vi från oppositionen ser leasing som en del av kommunens totala finansieringslösning och tycker att det
får prövas från fall till fall vilken lösning som är bäst.
Rent principiellt finns det inget uttalat att vi vill öka/
minska leasingen i kommunen.

Inget som diskuterats där jag funnits med. Men
försäljning av några äldreboendefastigheter där
kommunens verksamheter sedan hyr in sig på
långa kontrakt kan väl betraktas som leasing när
vi minskar kommunens ränterisk.

Det beror på lite vad man menar med
leasing. Leasing inom vissa områden är
bra och vi behöver inte minska. När det
gäller IT så håller vi på att outsourca
verksamheten i flera steg.

Den diskussionen har ännu inte förts inom
kommunen.

Inte såvitt jag känner till.

Än så länge så har det inte varit aktuellt,
men det lär säkert komma upp i framtiden!

Ja, i ett avseende. En
arena för bland annat
hockey, basket med
mera – ”Uppsala Arena”.
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Konsten att
hushålla
Regler och normer som styr budgetprocessen har stor
betydelse �ör god ekonomisk hushållning i kommunerna.
Det visar forskarna Jens Dietrichson och Lina Maria
Ellegård i en ny avhandling.

F

TEXT: RAMIN RAHMANI FOTO: JENNIFER GLANS

säga öka centraliseringen inom komorskarna från Lunds univermunen. Forskarna visar också att det
sitet menar att det framförallt
kan vara lämpligt att införa belöning
finns två typer av problem i
och bestraffning som ett led i att få en
budgetprocessen, dels att det
nämnd eller förvaltning att nå fastkan uppstå intressekonflikter och dels
slagna finansiella mål.
att budgetperioden är begränsad i en
– En åtgärd är att ge möjlighet att
fortgående verksamhet.
balansera överskott till nästa års bud– Det finns delar av den kommuget. Viktigt är att de åtgärder som införs
nala verksamheten som har delvis
Jens Dietrichson.
fungerar i praktiken, förklarar Jens.
motstridiga egenintressen. Jämför till
2010 genomförde forskarna en enkät där
exempel skolförvaltningen och kommunstyrelde frågade ekonomi- och budgetchefer i 265
sen, där skolförvaltningen vanligtvis hellre ser
kommuner om deras budgetprocess. Resultatet
att de får mer resurser medan kommunstyrelsen
visade att de kommuner som följer liknande
vill hålla tillbaka eftersom de har ett ansvar
budgetregler som forskningen presenterar har
för helheten. Här finns det en risk att budgeten
högre resultat per invånare. En begränsning med
blir för stor. Ett annat problem är att budgeten
studien är att forskarna saknar data över vilka
är tidsbegränsad, det skapar incitament till att
finansiella ambitioner kommunen har, eller i
spendera hela budgeten varje år trots att pengarvilken utsträckning de har egna regler till stöd
na skulle kunna göra mer nytta om de användes
för budgetprocessen.
nästkommande år, säger Jens Dietrichson.
– Men ingen har hittills gjort en liknande
I sin avhandling presenterar Jens Dietrichson
undersökning så vår forskning har ändå ett visst
och Lina Maria Ellegård
värde, säger Jens Dietrichson.
en rad förebyggande åtgärder för att budgetprocessen ska stimulera god
Forskningsprojektet som beskrivs i denna artikel har fått
ekonomisk hushållning.
finansiellt stöd från Kommuninvests forskningsfond, som
Framförallt handlar det om
årligen delar ut 500 000 kronor till forskning rörande
att minska enskilda enheters
kommunsektorns ekonomiska villkor och utmaningar.
inflytande vid budgetförhandlingar
Kommuninvest samverkar också med Örebro universitet,
och stärka kommunstyrelsens makt, det vill
bland annat finansieras en professur och två doktorander.
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Analys Stabilitetsavgiften

FOTO: JENNIFER GLANS

HÖGT PRIS FÖR
STABILITETSFONDEN
Den svenska stabilitetsavgiften är fortfarande inte anpassad för de
risker som olika aktörer bidrar med till det finansiella systemet.
Avgiften utgör 40 procent av Kommuninvests administrationskostnader.

i saMBanD MeD finanskrisen 2008

beslutade riksdagen att upprätta en
särskild stabilitetsfond. Syftet är att
banker och kreditinstitut, genom att
betala in årliga avgifter till fonden,
själva ska finansiera de åtgärder som
kan behöva vidtas vid framtida finansiella kriser. Fonden etablerades med
målet att inom 15 år uppnå en storlek
om 2,5 procent av BNP.
Samtliga banker och kreditmarknadsföretag som enligt den antagna
stödlagen kan bli föremål för statligt
stöd omfattas, även Kommuninvest.
Stabilitetsavgiften uppgår till 0,036
procent av merparten av ett kreditinstituts skulder och betalas årligen.
Stabilitetsfonden hade i oktober 2013
en behållning om 48 miljarder kronor,
motsvarande 1,3 procent av BNP.
reDan nÄr stabilitetsavgiften infördes

var tanken att den i framtiden skulle
riskdifferentieras, det vill säga att
de kreditinstitut som tog de högsta
riskerna, och därmed är mer sannolika att behöva erhålla statligt stöd,
också skulle betala en högre avgift. En
riskdifferentierad stabilitetsavgift bör
bland annat fånga riskerna i institutets
tillgångar samt hur väl tillgångar och
skulder är matchade, liksom om det
finns förpliktelser utanför balansräkningen. Nyligen hade den av regeringen tillsatta Finanskriskommittén i

”

Sedan Kommuninvest bildades 1986
har utlåningen aldrig gett upphov till
någon kreditförlust.

uppgift att komma med förslag på hur
en sådan avgift skulle kunna utformas,
men utredningen sköt på frågan med
hänvisning till pågående arbete med
EU:s krishanteringsdirektiv.

Det inneBÄr att Kommuninvest, som
bedriver en verksamhet med mycket
låg risk, fortfarande betalar en lika
hög stabilitetsavgift som kreditinstitut

kostnaDen För stabilitetsavgiften får

HISTORISKA
KREDITFÖRLUSTER
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som har en betydligt högre riskprofil.
För att illustrera den risk ett institut
kan utgöra för det finansiella systemet
kan en utgångspunkt vara kreditförluster. Sedan Kommuninvest bildades 1986 har utlåningen aldrig
gett upphov till någon kreditförlust
– i de svenska storbankerna uppgick
de redovisade kreditförlusterna till
mer än 400 miljarder kronor mellan
1990 och 2012, enligt Riksbanken.

Kommuninvest
1986–2013

0

Källa: Riksbanken och Kommuninvest

starkt genomslag i Kommuninvests
räkenskaper. 2013 betalade Kommuninvest 99 miljoner kronor i stabilitetsavgift, eller 40 procent av administrationskostnaderna. Motsvarande andel
i Swedbank uppgick till 3 procent,
enligt Kommuninvests beräkningar.
Frågan om att införa en riskdifferentierad stabilitetsavgift, eller helt
exkludera Kommuninvest från kravet,
är en av de frågor som Kommuninvest
driver och hoppas få gehör för hos
lagstiftarna.
Björn Bergstrand
Chef för Medierelationer, Kommuninvest
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”Det här är rena
drömjobbet”
Efter 26 år i regeringens tjänst har Bettina Kashefi
flyttat över till Sveriges Kommuner och Landsting
där hon nu är chefsekonom. Hon räknar med en del
duster med sina gamla kollegor på regeringskansliet
när kommuner behöver statliga bidrag.
TEXT: DAVID GROSSMAN FOTO: JENNIFER GLANS

F

rån taket på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kontor
vid Slussen är det en formidabel
utsikt över Stockholms centrala
delar. Blickar man norrut ser
man på andra sidan Riddarfjärden delar av departementskvarteren, varifrån den svenska
staten styrs. Det är där som Bettina Kashefi har
verkat de senaste 26 åren. Först som departementssekreterare och kansliråd på Finansdepartementet för en rad socialdemokratiska ministrar,
sedan som statssekreterare åt först socialministern
Christina Husmark Perhsson (M) och därefter
Hillevi Engström (M), som var arbetsmarknadsminister fram till september 2013.
Men nu är det inte bara byte av adress, från
departementskvarteren till Slussen, för regeringsveteranen. Bettina Kashefis fokus är hädanefter
på kommunernas och landstingens välmående.
Och på andra sidan bordet, när det är dags för
förhandlingar om statliga stöd till kommuner,
lär det sitta före detta kollegor från regeringens
kanslier.

18

– Ja, och då vet ju jag hur de tänker. Det ser
jag fram emot, säger Bettina med ett stort och
hjärtligt skratt.
När vi träffar henne har det bara gått fem
dagar på nya jobbet och hon säger att hon är
lite yr av att försöka skaffa sig koll på allt och
alla så här i början. Och det förstår man. SKL
är en stor arbetsplats med 450 anställda och
en organisation med en mängd olika uppgifter
på agendan. Fast Bettina Kashefi är inte helt
oförberedd. Veckorna innan har hon träffat 55
av sina 80 medarbetare för enskilda samtal. En
efter en. Detta för att lära känna dem bättre
och förstås också förstå vad de förväntar sig av
henne.

H

on säger att det fanns möjligheter
att följa med Hillevi Engström, när
hon bytte ministerpost förra året
till biståndsminister, och jobba med
biståndsfrågor på UD, men att det inte är hennes
”cup of tea”.
– Jag har sysslat med välfärdsfrågor nästan
hela mitt arbetsliv. Jag brinner för det och det
a
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Bettina Kashefi gick från arbets
marknadsdepartementet till att
bli chefsekonom på Sveriges
Kommuner och Landsting.
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Den friare rollen på SKL
uppskattas av Bettina
Kashefi, som tidigare var
statssekreterare.

här är rena rama drömjobbet för mig, säger hon
med eftertryck.
Hon ser också fram emot att som chefsekonom
på SKL få en friare roll än den som statssekreterare
har på departementen. Där är man ministerns
förlängda arm och det förväntas total lojalitet i
alla frågor.
– Att vara statssekreterare innebär att man
köper hela paketet även om du inte håller med allt
som paketet innehåller. Här får jag mer utrymme
för egna analyser och tyckande. Det känns väldigt
skönt, ja nästan befriande.

H

ur är då hennes personliga och högst
fria analys av det som är grundproblematiken i välfärden? Att klara av de
ständigt växande förväntningarna på
vård, omsorg och skola samtidigt som demografiska förändringar leder till färre personer i arbetsför
ålder?
Svaret kommer snabbt.

20

BETTINA KASHEFI
Ålder: 53 år.
Bor: Danderyd, Stockholm.
Gör: Ny chefsekonom på Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL).

Utbildning: Samhällsvetarlinjen

med inriktning på nationalekonomi
och statistik i Uppsala.

Karriär: Kansliråd och

departementssekreterare på
Finansdepartementet. Statssekreterare på Socialdepartementet och
Arbetsmarknadsdepartementet.
Senioranalytiker OECD, Paris.

Intressen: Squash tills jag slet
av hälsenan strax före jul, trädgårdsarbete och matlagning.

– Inte genom att sänka kvaliteten eller skruva
upp arbetstempot så att personalen blir pressad
till sitt yttersta. Det helt avgörande är att vi lyckas
minska arbetslösheten och få fler arbetade timmar
som genererar skatteintäkter.

S

edan stakar hon ut tre vägar för att nå
målet. Att ungdomar tar sig snabbare in på
arbetsmarknaden, att de i arbetsför ålder
verkligen arbetar, och försena utträdet ur
arbetslivet.
– Fler friska år i arbetslivet är inte bara bra
för samhällsekonomin utan även för vår mentala hälsa – i alla fall om man har ett jobb man
trivs med. Men det kräver också att vi förändrar
attityden på många arbetsplatser där man tar för
givet att alla som närmar sig 65 ska gå i pension.
Vi måste ha en arbetsmiljö där äldre medarbetare
uppskattas och inte ses som en belastning, säger
Bettina Kashefi.
Hon skulle gärna se att arbetsgivare använder
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”

Om staten ålägger kommunerna nya arbets
uppgifter ska de skicka mer pengar. Då kommer
jag stå på barrikaderna och kräva vår rätt.

den äldre personalen, inte minst chefer i olika positioner, som mentorer för yngre och på det sättet
underlättar generationsskiften på arbetsplatser.
Har man som Bettina Kashefi vistats i Moderaternas korridorer de senaste åtta åren är skattehöjningar inte ett alternativ som står högt upp
på dagordningen, men hon är också en pragmatiker och inser att det för många kommuner och
landsting inte finns något alternativ om man vill
fortsätta att leverera god välfärd.
– Trenden är att bättre kvalitet ökar kostnaden
med drygt en procent varje år utöver det som
demografin kräver. Det innebär i så fall att vi
fram till 2035 måste höja kommunalskatten med
13 kronor.
En rätt rejäl höjning, anser hon själv.
Men skulle inte kommunala skattehöjningar
förta motivationen att jobba, det som alliansens
politik byggt på under alla år?
– Jo, sänkta skatter stimulerar arbetsutbudet,
så visst är det en balansgång. Men det är vi själva
som avgör hur vi vill ha det när vi väljer politiker,
betonar Bettina Kashefi.
Hon konstaterar att det just nu tycks råda
konsensus i Sverige och att man måste betala mer
i skatt för att upprätthålla välfärden.
– Jag tror vi är rätt unika i den frågan. Jag är
ordförande i en OECD-kommitté och när jag berättar om att vi nu har en valrörelse med budskap
om att man vill höja skatten så bara gapar man.
Det är helt obegripligt för många européer att det
går att vinna röster på skattehöjningar.

N

u är, menar Bettina Kashefi, skattehöjningar ingen naturlag ens om kvaliteten
ska hållas hög.
– Titta på sjukvården där styckkostnaden för många insatser fallit tack vare bättre
teknik och effektivare metoder. Många operationer görs på dagen där patienten sedan kan åka
hem vilket sänker kostnaden rejält. Mer vård i
hemmet gör även att äldre kan bo hemma längre
istället för att flytta till äldreboenden.

Bettina Kashefi, chefsekonom Sveriges Kommuner och Landsting

Hon säger att hon själv är ett levande exempel
på en patient som belastat vården på fel sätt.
– När jag nyligen fick problem med hälsenan
under en squashmatch tog jag mig till akuten. Min
man träffade samma dag på sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt på stan, och hon undrade
varför jag inte åkt till en lättakut. Jag hade inte en
aning om att det fanns lättakuter som avlastar den
dyra vården på sjukhusen.

3

BETTINA KASHEFIS
FÖRSLAG FÖR
ATT MINSKA
ARBETSLÖSHETEN
1. Se till att ungdomar går igenom
skolan i en rasande fart och
snabbt kommer in på arbetsmarknaden.
2. Se till att de som är i arbetsför ålder verkligen arbetar.
Rehabilitering ska vara vettig
så att folk inte går sjuka länge.
Systemen måste vara effektiva
så att arbetsdagar inte tappas i
onödan.
3. Försena utträdet ur arbetslivet.
I Danmark har man exempelvis indexerat pensionsåldern
mot förväntad livslängd. Ökar
livslängden över tid skjuts även
pensionsåldern fram något.

B

ettina Kashefi erkänner villigt att just
sjukvård är ett område som hon fortfarande har mycket att läsa in sig på.
– Det finns som tur var många experter i huset som man kan fråga.
En delikat fråga, inte minst för politiker, är i
vilken mån befolkningen själva ska ta ansvar för
sin välfärd och betala extra om man vill ha bättre
service på ett äldreboende eller sjukhus.
– Det finns bevisligen en betalningsvilja och jag
ser inte något problem i att man kan köpa bättre
service. Vi har redan idag privata sjukförsäkringar
och tilläggsförsäkringar från facket vid sjukpenning och arbetslöshet. Men det innebär inte att vi
ska ge upp den solidariska välfärden och tvinga
folk att spara för att få en plats på ett äldreboende.
Lika bestämd är Bettina Kashefi i uppfattningen
att staten ska upprätthålla sitt överskottsmål i
budgeten.
– Det är tack vare Sveriges goda offentliga
ekonomi som vi har extremt hög kreditvärdighet
och kan låna upp så förmånligt. Jag tvivlar på att
vi har något att tjäna på att vara slarviga med de
offentliga finanserna.
Och har staten pengar i kassan finns det mer
utrymme för statliga bidrag till kommunerna när
pengarna inte räcker till. Eller hur?
– Absolut. Om staten ålägger kommunerna
nya arbetsuppgifter ska de skicka mer pengar. Då
kommer jag stå på barrikaderna och kräva vår
rätt, säger Bettina Kashefi med emfas.
Bäva månde man på andra sidan Riddarfjärden. W
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Kommunreformen
i Finland tar paus
Finland har sedan 2007 minskat antalet kommuner från
430 till 320. Men fortsatt bantning har mött motreaktioner
och väckt upprörda känslor hos många finländare.

N

TEXT: DAVID STARK FOTO: SHUTTERSTOCK

är Jyrki Katainens flerpartiregering
bildades 2011 stod kommunreformen
högt upp på prioriteringslistan. Huvudmålet var att skapa så starka kommuner som möjligt i alla delar av landet. Kommunerna borde därför bli betydligt färre och större.
Redan 2007 inleddes arbetet med att förändra den kommunala strukturen i landet. Den
tidigare regeringen gav kommuner med färre
än 20 000 invånare valmöjligheten att antingen
samarbeta eller gå ihop med andra kommuner.
Det gav inte riktigt önskad effekt.
– Då lyckades man gå från 430 till 320 kommuner, men fortfarande fanns det väldigt många
kommuner med färre än 10 000 invånare. Och
de mindre kommunerna som gick samman
med större tvingades vara med och betala för
exempelvis sjukvården i den större samarbets-

22

kommunen, berättar Sören Häggroth, nationell
och internationell rådgivare i frågor som gäller
offentlig förvaltning och tidigare statssekreterare
med ansvar för landsting och kommuner.
– Den nya regeringen har, under ledning av
Samlingspartiet, gått ett steg längre. De har tagit
fram en tjänstemannaprodukt för att minska
dagens 320 kommuner till ett mycket mindre
antal. Utan samråd med kommunerna ritade de
upp kartor på en ny struktur och det har mött
starka motreaktioner.
Att minska antalet av kommuner betydligt
kommer inte den finländska regeringen att
göra, tror Sören Häggroth. Regeringen stötte
också på nya motgångar tidigare i våras när den
tvångsklausul som skulle ge regeringen rätt att
genomföra tvångsfusioner av kommuner i nio
olika statsområden slopades.
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Däremot har såväl regerings- som oppositionspartier ställt sig bakom den stora finländska vårdreformen. I slutet av mars presenterades
reformen som bygger på en ny struktur med
fem stora vårdområden och kommunerna som
tjänsteproducenter. Beslutet var ett stort steg
framåt, enligt bland andra Finlands Bank-chefen
Erkki Liikanen.
– Det ger stöd och trovärdighet åt strukturpaketet som helhet, sa han till Hufvudstadsbladet.
De nya stora vårdområden byggs upp kring
Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och
Uleåborg, som är kommuner med universitetssjukhus som har specialistkompetens. Vårdområdena ska bland annat sköta sjukhusens, vårdcentralernas och socialtjänstens verksamheter.
Kommunreformsresan är långt ifrån över, och
mitt i allt har statsminister Jyrki Katainen meddelat sin avgång. Hans efterträdare väljs i juni,
ett år före nästa riksdagsval.

S

ören Häggroth, som i mitten av 2000talet la fram ett förslag på att Sverige
skulle minska antalet kommuner till 100,
följer förstås utvecklingen i Finland med
stort intresse.
– Det första steget som togs, av den tidigare
finländska regeringen, var intressantare än det
andra. Man definierade hur stor en bärkraftig
kommun bör vara. Sedan lät man kommunerna
bestämma om de ska samverka eller gå samman.
Det gick smidigt, men man borde valt en högre
gräns. Metodiken var bra, men det gav ingen
större effekt, säger han.

– Det andra steget var däremot ett exempel på
hur man inte ska göra, med tjänstemän som ritar
kartor. Det skapar bara motstånd och upprörda
känslor.
Sören Häggroth är fortfarande för en svensk
kommunreform.
– Regeringen borde ta initiativ till en kommunreform där det första steget skulle vara att
skapa samverkansregioner, inte att påtvinga
kommunerna sammanslagningar. Sammanslagningar skulle kunna komma i ett senare skede,
men det måste ske frivilligt. W

FINSKA KOMMUNER
• Finland är idag indelat i 320 kommuner, varav många är
mycket små. Många samarbetar därför i så kallade samkommuner (kommunalförbund), i dagsläget 184 stycken.
• Medianstorleken på de finska kommunerna var i mars 2014
cirka 5 800 invånare, i Sverige är motsvarande siffra ungefär
15 300. Den minsta finska kommunen, Sottunga, hade i mars
2014 endast 100 invånare.
• Kommuner med en språkminoritet på minst 8 procent, eller om
minoritetens storlek är minst 3 000 invånare, är tvåspråkiga.
Det innebär att all kommunal service måste kunna erbjudas
även på minoritetsspråket.
• Idag levererar kommunerna den lagstadgade basservicen till
kommuninvånarna. Kommunerna är tjänsteproducenter för
bland annat social- och hälsovården, undervisnings- och bildningsväsendet samt miljön och den tekniska infrastrukturen.
• De nya vårdområdena ska enligt förslaget ansvara för bland
annat sjukhusens, vårdcentralernas och socialtjänstens
verksamhet. De ska troligtvis finansieras av kommunerna i
respektive vårdområde efter kommunens invånarantal.

Helsingfors, Finlands huvudstad,
har ungefär 613 000 invånare.
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Fråga Kommuninvest

V

Vill du ha en fråga besvarad i Dialog?
Skicka e-post till dialog@kommuninvest.se

VILKA RISKER TAR VI GENOM
ATT VARA MEDLEM?

DEN FINANSIELLA RISK en medlem

utsätter sig för handlar om risken
för att medlemmarna ska behöva
täcka förluster, om de är så stora att
Kommuninvests eget kapital inte
räcker till. Samtliga medlemmar har
undertecknat ett solidariskt borgensåtagande till stöd för föreningens
dotterbolag Kommuninvest i Sverige
AB, där all riskgenererande affärsverksamhet bedrivs.
För att bedöma sannolikheten för
att det solidariska borgensåtagandet
ska infrias behöver riskerna i Kommuninvests verksamhet bedömas. I
enlighet med såväl ägarnas instruktioner som kommunallagens förbud mot
spekulativ verksamhet är risktagandet
lågt. Till att börja med sker utlåningen
endast till svenska kommuner och

nen). I 2013 års kapitalutvärdering
var kravet på ett förlustbärande
kapital om 0,98 miljarder kronor, att
jämföra med de 2,5 miljarder kronor
som fanns tillgängligt. Det innebär
att det i koncernen redan finns en
betydande buffert att möta eventuella
förluster, utan att betalningsanspråk
behöver riktas mot medlemmen.
DEN FÖRSTÄRKNING av Kommuninvests eget kapital som nu sker syftar
till att uppfylla de hårdare EU-regler
som införs från 2018. De förändringar
i stadgarna som beslutades på årets
stämma ska underlätta uppbyggnaden
av Kommuninvests kapitalbas. Först
2016 beslutar EU om den framtida
nivån för det egna kapitalet,
men under alla omständigheter
innebär de nya EU-reglerna att
det förlustbärande kapitalet
kommer att vara betydligt
större än i dag.

PLACERING AV överskottslik-

viditet kan också innebära
risk, och därför får detta
endast ske i räntebärande
värdepapper med mycket
hög kreditkvalitet.
Kommuninvest genomför årligen en egen
bedömning av kapitalbehovet (som valideras
av Finansinspektio-

Britt Kerkenberg
Risk- och analyschef

VARFÖR SÅ LÅG RISK
I KOMMUNINVEST?

1,5 MILJARDER I KAPITALBUFFERT

•

Kapitalbehov för identifierade risker

Kommuninvest finns enbart till för att bereda medlemmarna nytta. Allt risktagande ska hållas på en så
låg nivå som möjligt. Kommunallagens förbud mot
spekulativ verksamhet gäller även Kommuninvest.

•

Kommuninvest-samarbetet syftar inte till att
generera vinst. Risktagandet sker enbart i försäkringssyfte och för att upprätthålla Kommuninvests
likviditetsreserv.

•
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landsting, som enligt gällande regler
är förknippad med noll risk. Hittills
har Kommuninvest aldrig förlorat
pengar i utlåningen.
Dock finns risker i andra delar
av verksamheten, exempelvis ränterisk och valutarisk i upplåningen.
Kommuninvest arbetar på flera sätt
med att minimera sådan risk, bland
annat genom att ingå derivatavtal
med motparter som övertar risken, att
likna vid försäkringsavtal. De samlade
förlusterna kopplade till sådana
försäkringsavtal har historiskt varit
mycket små.

Merparten av verksamheten genererar inte risk,
eftersom utlåning sker till svenska kommuner och
landsting samt deras majoritetsägda bolag. Sådan
utlåning är nollriskviktad enligt gällande regler.

FOTO: PAVEL KOUBEK

Finansiell verksamhet är ofta förknippat med risk. För oss medlemmar i
Kommuninvest, vilka risker innebär
medlemskapet?
Henrik Ripa, kommunstyrelsens ordförande,
Lerum

2013-12-31
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* Kapitalbas = tillgängligt förlustbärande kapital, dvs eget kapital + fria reserver + förlagslån
** Kapitalbuffert = kapitalbas – kapitalbehov för identifierade risker
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Årets stämma hölls den
10 april på ett hotell i
centrala Stockholm.
Margot Wallström och
Hans Blix var några av
de inbjudna talarna.

Mikro och makro
på stämman
Både de små och stora perspektiven var i fokus
när Kommuninvest höll sin årsstämma i Stockholm.
TEXT: LINDA ERIKSSON FOTO: JENNIFER GLANS
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F
Det är fantas
tiskt att det finns
förebilder bland
kommunerna,
men det räcker
inte vad en
enskild gör utan
klimatfrågan
kräver gemen
samma insatser.
Margot Wallström,
mångfaldsdirektör på
Postkodslotteriet

26

amilj och hela mänskligheten.
Mikro som makro, alla har
vi behov av sammanhållning.
Här finns Kommuninvest som
en del i det. Det sa Hans Blix,
tidigare utrikesminister och
chef för FN:s vapeninspektioner i Irak, under sitt tal på
Kommuninvests årsstämma.
Temat och den röda tråden för årets stämma
var ”Sammanhållning för gemensam nytta”
och det genomsyrade hela dagen som hölls på
ett hotell i centrala i Stockholm. Ungefär 380
personer från den svenska kommunsektorn var
på plats den här soliga vårdagen i april. Deltagarna samlades för att lyssna på talarna, höra
det senaste från Kommuninvests representanter
och träffa sina kollegor från andra kommuner
och landsting.
Jan Dicken från Falkenberg och Eva Lindqvist
från Varbergs kommun var två av dem som samlades kring de runda borden i den fullpackade
stämmolokalen.
– Vi är här i egenskap av ombud för våra
kommuner och Kommuninvest är väldigt viktigt
för oss. Men att Margot Wallström ska tala är
skäl nog att närvara här på stämman, säger Eva
Lindqvist.
Temat för dagen slår an väl hos Jan Dicken
och Eva Lindqvist som har fått till ett bra samarbete över sina kommungränser.
– Det har blivit mer och mer samverkan
mellan våra kommuner. Exempelvis har vi ett
gemensamt avlopps- och sophanteringssystem.
Även Räddningstjänsten har börjat samverka
mellan kommunerna, det är viktigt att kunna
samarbeta med varandra utan att slås ihop till
en kommun, berättar Jan Dicken.

H

ans Blix fortsatte från scenen att tala
om utmaningar i det lilla och det stora,
och samverkan som ett av framgångsrecepten. Allt från den vägförening i
Lingonstena som han har sitt sommarhus i – där
de boende hjälps åt för att hålla vägen till stugorna framkomlig – till stormaktspolitiken. Men
det finns områden där utvecklingen inte ser så
ljus ut. Att FN:s roll som fredsbevarande organ
inte tagits på så stort allvar som omvärlden hade
hoppats, är ett exempel.
Men Hans Blix beskriver sig ändå som optimist.

Antalet konflikter mellan stater minskar och det
gick trots allt 20 år mellan världskrigen.
– Jag tror till exempel på en fredlig lösning på
Krim på sikt. Det är EU som en allt tyngre faktor
som gör att krig mellan europeiska stater ter sig
allt mindre troligt, säger han.
Just EU var temat för en annan av de meriterade talare som kommit till stämman. Cecilia
Malmström har som Europaparlamentariker,
EU-minister och numera EU-kommissionär samlat
på sig en svårslagen erfarenhet av hur Europasamarbetet fungerar. Hon har bland annat
engagerat sig i EU:s utrikespolitiska utformning,
och som kommissionär arbetat med frågor om
asyl och migration.
Cecilia Malmström berättade att de senaste
årens kris har fördjupat EU-samarbetet betydligt
mer. Och kanske kan det vara till hjälp att finna
lösningar för den största utmaningen av de alla:
klimatkrisen.

N

är Margot Wallström höll sitt anförande kunde man höra en nål falla.
Hon är i dag mångfaldsdirektör på
Postkodslotteriet, och tidigare bland
annat EU-kommissionär och FN:s särskilda representant i frågor rörande sexuellt våld i konflikthärdar. Margot Wallström fångade alla med sitt
allvarsamma tal om klimatutmaningen.
– Vi har kunskaperna. Vi har forskningen. Vi
måste hålla de politiska eller religiösa fanatikerna borta från forskningen, säger hon.
Hon menar att det finns tre faktorer för att
lyckas vända utvecklingen: tid, ansvar och mod.
– Politisk kortsiktighet har blivit ett gissel
i vår tid. Vi måste tänka många generationer
framåt. I denna komplexa värld behövs det
tålamod och civilkurage.
När Dialog får en pratstund med Margot
Wallström förklarar hon att medvetenheten
kring klimatfrågor är stor bland kommunerna i
Sverige, men att kännedomen kring åtgärder inte
alltid är lika självklar.
– Det är fantastiskt att det finns förebilder
bland kommunerna, men det räcker inte vad en
enskild gör utan klimatfrågan kräver gemensamma insatser. Det krävs ännu mer agerande på
högre politisk nivå. Efter klimatmötet i Köpenhamn försvann tyvärr mycket av energin – och
politikerna svek.
En som inspirerades av Margot Wallströms
a
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RÖSTER FRÅN
STÄMMAN

BJÖRN BRINK (C)
Ordförande i landstings
fullmäktige, Gävleborgs län
– Det är viktigt att vara här och
hålla sig uppdaterad om vad som
händer i Kommuninvest. Vi är
liksom alla andra här beroende av
krediter även i framtiden.

1

1. Kommuninvests vice vd
Maria Viimne och vd Tomas
Werngren.

MARIA STRÖMQVIST (S)

2. Hans Blix talade om samverkan
i det lilla och stora.
3. 380 deltagare från kommun
sektorn var på plats.
4. Finansmarknadsminister Peter
Normans anförande handlade
om utvecklingen för finans
marknaderna.

Kommunstyrelsens ordförande
Ludvika kommun
– Det är kul att träffa alla kollegor
runt om i landet och jag gillar
temat. I Ludvika samarbetar vi
mycket med våra grannkommuner
på allt fler områden för att bli
mer effektiva och lära mer från
varandra.

5. EUkommissionär Cecilia
Malmström berättade om sitt
arbete i EU.
2
3

4

5

MADELEINE ANDERSSON
Kommunchef
Askersunds kommun
– Det är intressanta föreläsningar
och man träffar många kollegor.
Kommuninvest var kanske första
stenen, men nu samverkar vi med
våra grannkommuner på en mängd
olika områden.

Kommuninvest Dialog #2 2014

Dialog 2 2014.indd 27

27

2014-05-15 14:14

RÖSTER FRÅN
STÄMMAN

KURT WENNBERG (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Pajala kommun
– Föreläsningarna var bra och
givande. Vi håller på att bli en
gruvkommun så det är viktigt för
oss att samverka med andra
kommuner för att få all infrastruktur på plats.

MARIA VAZIRI
Ekonomichef
Mariestads kommun
– Jag har varit här flera gånger tidigare, som omvärldsbevakning helt
enkelt. Det är givande att kunna
samtala med kollegor och höra
nyheterna kring Kommuninvest.
Samverkan är inte alltid helt enkelt,
men det är nödvändigt!

”

ANDERS G HÖGMARK (M)
– För oss i Tjörn är det viktigt att
kunna få krediter via Kommuninvest.
Jag tycker att Kommuninvest är ett
kvitto på att kommunal samverkan
är rätt väg att gå. Det fantastiskt att
man lyckats få hit så bra talare.

28

Samarbetsvinsterna kommer
inte minst slutkonsumenten,
kommunernas invånare, till del.
Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening

tal är Björn Eriksson, ombud från Kumla kommun.
– Klimatfrågan är väldigt viktig. Vi måste
både agera själva och tillsammans med andra
kommuner, regionförbund och landsting. Det är
en ödesfråga som vi måste ta med oss, säger han.

P
Ordförande i Kommunfullmäktige
Tjörns kommun

AnnCharlotte Stenkil,
ordförande i Kommuninvest
ekonomisk förening.

å eftermiddagen intog Maria Viimne,
vice vd i Kommuninvest, scenen. Hon
lyfte fram hur samarbetet i Kommuninvest är ett bevis på att samverkan kan
ge resultat.
– Det gör skillnad, framförallt för att vi gemensamt får större resurser och högre kompetens. Vi kan professionellt och långsiktigt agera
på upplåningsmarknader världen över, och
bearbeta betydelsefulla och tongivande investerare. Det här är möjligt eftersom vi arbetar
tillsammans, säger Maria Viimne.
Vinsterna kommer inte minst slutkonsumenten – kommunernas invånare – till del, säger
Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening.

– Finanskriser kommer och går, vår verksamhetsidé om att skapa bättre lånevillkor tillsammans
består. Vår roll som kommungäld och prispressare
har sparat miljardbelopp. Vinnarna är kommunernas invånare, de som tar del av välfärden.
För Kommuninvest och dess medlemmar kommer de närmsta åren att präglas av det ökade
behovet av eget kapital, för att klara det kapitalkrav om bruttosoliditet som införs inom EU från
2018. Det första, nödvändiga stämmobeslutet
av två, om stadgeändringar för att stödja den
fortsatta kapitaluppbyggnaden, togs på årets
stämma i Stockholm.
Till hösten är det val och personer kommer att
byta plats och bytas ut i svenska kommuner och
landsting. Det innebär en pedagogisk utmaning
för Kommuninvest, bland annat för att få kontinuitet i kapitaluppbyggnaden.
– I en ekonomisk förening måste man ha
gemensamma saker man står för, säger Tomas
Werngren, vd för Kommuninvest.
Precis som Hans Blix sa i sitt anförande: ”Vi
har mycket att hålla ihop om på sikt.” W
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Kommuninvests årsstämma

STOR ENIGHET OM STADGEÄNDRINGAR
Efter många och långa diskussioner, revideringar och medlemssamråd klubbades de föreslagna stadgeändringarna på Kommuninvests årsstämma. De ska säkerställa den finansiella styrka som
krävs för att efterleva EU:s nya regler om bruttosoliditet.
UnDer MeDLeMssaMråDen som under
vintern hållits på 18 platser runt om
i Sverige har enigheten varit stor om
behovet att stärka Kommuninvests
kapitalbas. Det har också varit ett
tydligt budskap från medlemskommunerna att det är de själva som ska
ansvara för det nödvändiga tillskottet
av nytt kapital.
Den samstämmigheten präglade
också årsstämman i Stockholm den
10 april. Under ledning av mötesordföranden Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, röstade
de 156 ombuden igenom de föreslagna förändringarna av stadgarna. I
korta drag innebär de att miniminivån
för medlemsinsatserna höjs, samtidigt
som en övre insatsnivå ska fastställas.
Stadgeändringarna öppnar också för
flera nya alternativa vägar att bidra
till kapitaluppbyggnaden – frivillig
överinsats och förlagsinsats. Dessutom
kommer framtida föreningsstämmor
ha rätt att besluta om att påkalla
inbetalning av insatskapital upp till

den övre nivån, om de
lagstadgade kraven på
minimikapital eller
andra situationer
skulle kräva en
sådan åtgärd.
Besluten på årsstämman är ett viktigt led i förberedelserna inför de nya
hårdare kapitalkraven inom EU, det
så kallade bruttosoliditetskravet, som
införs från 1 januari 2018.
enigheten oM behovet av en stadge-

ändring var som sagt stor bland
stämmoombuden. Företrädare för ett
antal kommuner i Örebro och Västmanlands län framförde önskemål om
förändringar gällande avtrappning
av medlemsinsatsen för kommuner
med många invånare, samt att den
justering av medlemsinsatserna som
baseras på antalet invånare ska ske
tätare än vart tionde år, som styrelsen föreslog. Det efterlystes också
en snävare skrivning kring den nya
föreslagna formen för kapitaltillskott,

STADGEÄNDRINGARNA I KORTHET
Reformerat system för medlemsinsatser
Höjd inträdesinsats för nya medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening från 2014.
Höjd minimiinsats för befintliga medlemmar
från 2018. Möjlighet att göra extrainsatser,
vilket ger medlemmarna möjlighet att få behålla hela eller delar av den återbäring de kan
erhålla från föreningen, utan påföljande krav
på årsinsats. En övre insatsnivå per invånare
anges i föreningens stadgar. Justering för
befolkningsförändringar görs vart tionde år.

Nya former för kapitaltillskott
Möjlighet till två nya kapitaliseringsformer: frivillig överinsats respektive förlagsinsats. Frivillig överinsats kan
endast erbjudas medlemmar i föreningen. Förlagsinsats
kan erbjudas medlemmar, men om föreningen så önskar,
även till andra aktörer.
Ny lösning för extraordinär kapitalsituation
Om så krävs för att täcka lagstadgade krav på minimikapital, har föreningsstämman rätt att påkalla inbetalning
av insatskapital upp till den övre nivån för medlemsinsats.

förlagsinsats, för att begränsa denna
möjlighet till medlemskretsen.
Ann-Charlotte Stenkil, som omvaldes till ordförande i Kommuninvest
ekonomisk förening, påpekade att
dessa förslag inte tidigare kommit till
styrelsens kännedom, samt att förändringar av de föreslagna nya stadgarna
i ett så sent skede riskerade att försena
hela beslutsprocessen. I omröstningen valde årsstämmans deltagare att stödja styrelsens förslag.
Det Finns DoCk möjlighet för sty-

relsen att beakta de synpunkter som
kom upp. Inför stämman 2015 ska
föreningsstyrelsen presentera en plan
för hur kapitaluppbyggnaden ska ske
mer i detalj, så att stämman ges mer
information och möjlighet att besluta
om riktlinjer för det fortsatta arbetet.
Efter stämmans avslutning konstaterade Ann-Charlotte Stenkil att Kommuninvests ägare tagit ett viktigt steg för
att möta EU:s direktiv om kapitalkrav.
– De beslut som stämman har fattat
borgar för att Kommuninvest ska ha
de rätta förutsättningarna för att klara
bruttosoliditetskravet samtidigt som
medlemmarna ges ökad valfrihet i hur
de bidrar till kapitaluppbyggnaden.
ANDERS BORG

DEN FORTSATTA PROCESSEN
Beslut om ändringar av stadgarna måste fattas
av två på varandra följande årsstämmor för att bli
giltiga. Först efter beslut på 2015 års föreningsstämma träder i så fall de nya stadgarna i kraft
och de förändrade möjligheterna till kapitaltillskott
blir verklighet. Stadgeändringarna skapar den
yttre ramen för kapitalfrågan. Inför stämman 2015
kommer föreningsstyrelsen att presentera en mer
detaljerad plan för hur kapitaluppbyggnaden ska gå
till, så att stämman ges mer information och möjlighet att besluta om riktlinjer för det fortsatta arbetet.
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Kommuninvests bästa
vän – men sämsta kund
Kommunalrådet Stig Henriksson i Fagersta är en stark tillskyndare
av den solidaritet som Kommuninvests verksamhet baseras på.
Däremot har inte kommunen några lån.

D

TEXT: ANDERS BORG FOTO: JOHANNA HENRIKSSON

et är lika bra att slå fast på en gång:
Fagersta är i ett avseende inte en kommun
som andra. Och Stig Henriksson själv är ett
unikum i den svenska kommunalpolitiken.
Det som skiljer Fagersta, en bergslagskommun i
Västmanlands län med knappt 13 000 invånare, från
de flesta andra svenska kommuner är att man inte har
någon långfristig låneskuld. Vid millennieskiftet hade
Fagersta 200 miljoner kronor i lån. Fyra år senare
hade skulden amorterats i sin helhet och sedan dess är
kommunen skuldfri.
Den balanserade ekonomiska politiken är i mångt
och mycket synonym med Stig Henrikssons tid vid
makten. Vänsterpartisten Henriksson blev kommunstyrelsens ordförande efter valet 1998 och sedan
2002 har partiet med honom i spetsen styrt kommunen med egen majoritet. Det gör Fagersta och Stig
Henriksson unika i svensk kommunpolitik. Ingen
annanstans i Sverige regerar Vänsterpartiet med egen
majoritet, med ett kommunalråd som snart har styrt
kommunen under fyra mandatperioder.
– Fagerstas ekonomiska politik baseras på den
enkla grundsynen att man inte kan göra av med
pengar som man inte har, säger Stig Henriksson.
Men han fortsätter med att slå fast att det inte är så
enkelt som det kanske kan låta.
– Det svåra är att skapa en politisk kultur och en
förvaltningskultur som lever efter principen att inte
spendera mer pengar än vad som finns att tillgå. Det
har vi lyckats med i Fagersta. Alla partier, oavsett
om de är styrande eller i opposition, genomsyras av
samma grundläggande syn på kommunal ekonomi.
Stig Henriksson understryker dock att det inte är
någon svångremspolitik som förs i Fagersta:
– De senaste åren har vi genomfört de största
investeringarna i kommunens historia. Framför allt är
det satsningar på skolor, förskolor och äldreomsorg.

30

Fagersta har den åttonde snabbaste befolkningstillväxten i landet, i första hand beroende på en omfattande invandring. Men vi är också på väg mot en
jämvikt där antalet nyfödda barn i kommunen väger
upp dödstalen.
Kommunens målsättning är att successivt bygga upp
en överskottsbuffert för att inte behöva låna. Under
2013 och i år använder kommunen 20–25 miljoner
kronor årligen av det ackumulerade överskottet för
att täcka driftskostnader. Därutöver klarar man de
stora investeringarna i förskolor, skolor och äldreboenden med egna medel.
– Vi fortsätter att jobba på det sättet med ambitionen att klara oss utan lån, förklarar Stig Henriksson.
Men vi är medvetna om att det kan komma tillfällen
och omständigheter då även vi måste kunna låna till
våra investeringar.

O

m eller när de behoven uppstår är det en
självklarhet för Stig Henriksson att vända sig
till Kommuninvest, där Fagersta är medlem
sedan länge. Men det är inte bara för möjligheten att kunna låna förmånligt som medlemskapet i
Kommuninvest ligger honom varmt om hjärtat.
– Det är en viktig och positiv idé att svenska kommuner sluter sig samman under kooperativa former
för att skapa möjligheter för kostnadseffektiv upplåning. Det innebär samtidigt att vi minskar beroendet
av banker.
Därför är det också naturligt för Fagersta att delta i
den uppbyggnad av Kommuninvests eget kapital som
de nya EU-reglerna ställer krav på och som klubbades
vid den nyligen avhållna årsstämman i Stockholm.
– Kommuninvest är de svenska kommunernas
angelägenhet. Därmed är det vårt ansvar att Kommuninvest har tillräcklig styrka för att klara framtidens
kapitalkrav, säger Stig Henriksson. W
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Namn: Stig Henriksson
Ålder: 58
Gör: Kommunstyrelsens

ordförande i Fagersta, ledamot
i Vänsterpartiets partistyrelse.

Bakgrund: Född och uppvuxen i lappländska Yrttivaara
(utanför Gällivare). Talar även
tornedalsfinska, meänkieli.
Citatet: ”Stig Henriksson
har genomfört mer vänsterpolitik i praktiken än de flesta
i Sverige.” (Jonas Sjöstedt,
partiledare, V)
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På gång

Kommuninvest i Almedalen
1 juli Under Almedalsveckan anordnar
Kommuninvest seminarium om
kommunsektorns investeringar.
Seminariet äger rum tisdagen 1 juli,
15.00–16.40 i Kommuninvests lounge
i Wisby Strand Congress & Event.
16.45 är det efterföljande mingel i
samma lokal.

Kommuninvests
finansseminarium
UnDer sePteMBer oCh oktoBer kommer
Kommuninvest att arrangera åtta finansseminarium runt om i Sverige. Seminarierna
är kostnadsfria och riktar sig till dem som
arbetar med finansfrågor i kommuner,
landsting och dess företag.
Läs mer och anmäl dig på
kommuninvest.se.

KOMMEK
20–21 augusti I augusti arrangerar Kom-

munalekonomernas förening KOMMEK
på Malmömässan. På mässan samlas de
som arbetar med ekonomi i kommuner,
landsting och regioner. Kommuninvest
kommer i sin monter visa upp sitt nya
webbaserade skuldförvaltningssystem.
Läs mer om mässan på kommek.se.

Nya ledamöter
Under Kommuninvest årsstämma
valdes Camilla Egberth (S) till suppleant i föreningsstyrelsen. Hon är
kommunstyrelsens ordförande i Motala
kommun. Ambjörn Hardenstedt (S),
kommunstyrelsens vice ordförande i
Svedala kommun, valdes in i valberedeningen.

#279
Klippans kommun är ny medlem i
Kommuninvest ekonomisk förening,
de blir medlem 279.
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Luleå
Tisdag 30 september

Umeå
Onsdag 1 oktober
Östersund
Torsdag 2 oktober

Örebro
Tisdag 14 oktober

Stockholm
Onsdag 15 oktober

Göteborg
Onsdag 8 oktober

Malmö
Torsdag 9 oktober

Jönköping
Tisdag 7 oktober
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INFLATIONSTAKTEN ENLIGT KPI
Procentuell förändring jämfört med
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TEXT: CARL JOHAN LILJEGREN ILLUSTRATION: SHUTTERSTOCK

U

nder 1970- och 1980-talen
var inflationsmål som dagens
svenska 2 procent närmast
utopiska. Det gör att negativa
inflationstal, med andra ord deflation,
knappast skrämmer. Vad är det vi missar?
Det är ingen vild gissning att sjunkande
priser håller ett antal centralbankschefer
vakna om nätterna. IMF:s chef Christine Lagarde går så långt som att likna
deflation vid en ork, ett människoätande
monster. Så medan 1970-talet präglades
av stagflation, det vill säga inflation utan
tillväxt, så är det snarare tillväxttorka och
lägre priser som skrämmer nu.
Den genomsnittliga inflationen i Sverige
var 0,0 procent förra året och tendensen
har hittills i år varit sjunkande. I Eurozonen är inflationen 0,5 procent trots att
styrräntan har hållits på 0,25 procent i ett
och ett halvt år.
I båda fallen missar centralbankerna
inflationsmålet på 2 procent grovt.
För Sveriges del är det få som kommer

ihåg en längre deflationsperiod, sist vi
hade det var i början på 1930-talet. Japan
har däremot i stort sett samtliga år sedan
1990 haft stillastående eller sjunkande
konsumentpriser. Löner, fastighetspriser
och bankutlåning har också minskat mer
eller mindre kraftigt. Och även om det
inte går att rättvist jämföra situationen i
Japan med den i Sverige eller Europa, så
är det dit blickarna dras.

S

junkande priser och värden på tillgångar har nämligen en lamslående effekt på ekonomin. Om allting
är billigare i morgon så lönar det
sig inte bara för konsumenter att vänta
med större inköp, även företagen tjänar
på att skjuta på investeringar. Följden blir
extremt låg eller negativ tillväxt, vilket
gör att lönerna inte höjs, konsumtionen
sjunker och investeringsbehovet minskar,
vilket leder till prispress… och så fortsätter deflationsspiralen. Eftersom det finns
en nedre gräns för räntan är deflation när

den fått fäste dessutom mycket svårare att
stoppa än inflation.
För högt skuldsatta länder och länder
där skuldsättningen hos befolkningen är
hög är deflation dessutom ett ok som gör
skuldbördan extra tung att bära – skulderna består men hushållsinkomster sackar
efter. Detsamma gäller givetvis för kommuner och landsting, när sjunkande löner
och lägre priser minskar skatteintäkterna.
Det är för att bryta denna till synes ändlösa negativa trend som Japans centralbank förra året började göra massiva köp
av obligationer.
Och när till och med företrädare för
en så konservativ institution som tyska
Bundesbank börjar prata om att det kan
tänkas gå att rättfärdiga kvantitativa
lättnader, det vill säga att öka tillgången
på pengar i ekonomin genom köp av till
exempel obligationer på marknaden, för
att stävja de starka deflationstendenserna
i Europa är det kanske dags för fler att ta
deflationshotet på större allvar. W
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ALMEDALEN 2014

VILKA INVESTERINGAR
VÄLJER KOMMUNERNA?
De svenska kommunerna och landstingen är inne i en investeringsintensiv period. Vid ett seminarium under
Almedalsveckan i Visby presenterar Kommuninvest en trendprognos för kommunernas investeringar och
finansieringsbehov, samt en redogörelse för utvecklingen av sociala investeringar. Utifrån presentationerna
diskuterar centrala kommunföreträdare hur utvecklingen påverkar kommunerna och deras verksamhet.
Välkommen till Kommuninvests lounge och terrass!
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen.
Seminariet hålls tisdagen den 1 juli 15.00–16.40.
Mingel i samma lokaler börjar 16.45.
www.kommuninvest.se
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