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ALLTFÖR TUFFA EU-KRAV PÅ BRUTTOSOLIDITET LEDER
TILL ATT SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING TVINGAS
BETALA ONÖDIGT HÖGA PRISER FÖR SIN FINANSIERING
DET FINNS EN uppenbar risk att de högre
krav på kapital och likviditet som EU –
som en följd av Lehman Brothers-krisen
2008 – ställer på finansiella institut kan bli
tillväxthämmande. I en intervju med Financial Times uttryckte nyligen Nordeas VD
Christian Clausen stark kritik mot de tuffa
EU-kraven. ”Vi skapar inte nya jobb genom
att lägga mer kapital på hög. Vi skapar negativ tillväxt. Visa mig ett mindre företag som
kan få kalkylen att gå ihop när de ska öppna
en fabrik om de måste betala en marginal på
6–7 procentenheter till banken på räntan.”
På ett seminarium nästan samtidigt
konstaterade vice riksbankschef Kerstin
af Jochnick att under 2014 har dubbelt så
många företag tagit in pengar via obligationer, jämfört med hela 2011. Hon menade att
ett skäl till den växande företagsobligationsmarknaden är att finansiering via bank har
blivit dyrare.
INTRESSANT ÄR ATT Finansinspektionens

generaldirektör Martin Andersson nyligen
lär ha uttryckt sin tveksamhet till alltför
höga leverage ratio-krav på finansinstituten,
speciellt när kraven inte är riskviktade.
Han betonade de stora skillnader som finns
beträffande olika verksamheters risktagande.
Blir icke-riskviktade kapitalkrav för höga
kan detta innebära att bankerna tappar
sina incitament för att begränsa riskerna i
verksamheten.
Jag ser en risk för liknande problem när
det gäller Kommuninvest och den lokala
offentliga sektorns investeringar. Alltför tuffa
EU-krav på till exempel bruttosoliditet kan
leda till att Sveriges kommuner och landsting tvingas betala onödigt höga priser för
sin finansiering. Detta i en tid då den lokala
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offentliga sektorn förväntas vara ett draglok
när det gäller investeringar i ett Sverige som
behöver fortsatt tillväxt. Det kan inte vara
rimligt att införa oviktade leverage ratio-system för lågriskinstitut som Kommuninvest.
Ytterst handlar det om en våg i balans.
Finansiell stabilitet är förstås eftersträvansvärd. Men den får inte kväva tillväxten.
Denna fråga – och många andra – hoppas
vi på Kommuninvest att få diskutera med
våra ägare då vi möts på de medlemssamråd
som vi genomför i januari och februari varje
år. Här är det högt i tak. Precis som det ska
vara i en demokratiskt styrd verksamhet.
Under hösten har jag bland annat varit
på Världsbanksmöte i Washington. Allmänt andades mötet pessimism beträffande
Europa, vars stödpaket på 300 miljarder
euro anses alldeles för svagt. Någon jämförde satsningen med en "amuse", en typ
av mindre aptitretare som ofta serveras på
exklusiva restauranger innan den verkliga
förrätten kommer in på bordet. Sammanfattningsvis betyget är för sent och för lite
av åtgärder. I stället ser man mer kraft i
Brasilien, Afrika och Kina. Klassens stjärna
är USA, som snabbt tagit sig ur den kris man
tidigare befann sig i. Min känsla är ändå
fortsatt ekonomisk oro.
I Europa är vi kvar stadiet av konstgjord
andning i form av till exempel stödköp av
obligationer till förmån för en riktig tillväxt.
Vi måste vara beredda på ökad osäkerhet
med kraftigare rörelser i börskurser, valutor
och räntor som följd.
För oss på Kommuninvest är ändå förutsättningarna för att även i fortsättningen
leverera bra krediter till våra uppdragsgivare
bättre än vad de är för de flesta.
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Kommuncheferna i Gullspång, Mariestad och Töreboda är vana vid samabete – en nödvändighet i många små kommuner.
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14

16

20

Örebro värnar om Kommuninvests framtid
Lena Baastad, kommunstyrelsen ordförande och Anne Andersson, ekonomidirektör i Örebro om kapitaliseringskraven.

22

27

31

Bättre riskhantering med
kommunal internbank

Islands kommuner brottas
med finansskulden

Analys och råd
givning i samma paket

Ungdomar måste
läsa mer böcker

I Varberg bestämde sig
kommunfullmäktige för fem år
sedan att starta en internbank

Den stora finanskrisen hösten
2008 har fortfarande kraftiga
efterverkningar på Island.

Kommuninvests medlemmars
ekonomier analyseras varje år, och
några får besök när skulden stiger.

Anne Ljungdahl, skolbiblioteksutvecklare i Västerås startade
Litteralajk för att locka till läsning.
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Noterat

Vi måste ställa oss frågan om vi som kommun
ska äga allt det vi i dag
äger. Skolbyggnader,
industrilokaler, hyreshus,
förskolor med mera.

Det är lätt att pendla till och från Linköping

Pendla långt till Linköping
STOCKHOLM ÄR INTE så överraskande

kommunen som har den mest utbyggda
kollektivtrafiken och är bäst för pendlarna. Det enligt en rankning gjord av
Samtrafiken. På andra plats ligger Uppsala. Men kommunen som kanske mest
sticker ut i rapporten är Linköping, tredje

Kommunchefen Laila Jeppsson i Tingsryd, som fått
uppdraget att ta fram en plan för hållbar ekonomi efter
att man nått lånetaket hos Kommuninvest.

lättaste staden att pendla till och från.
Pendlare kan bo 126 kilometer bort, i ett
upptagningsområde av 1 768 kvadratkilometer och fortfarande resa kollektivt
på en timme till Linköping. Enligt Linköpings kommun är det 20 000 personer
som dagligen pendlar till Linköping.

Finansdepartementet utvecklar
metod för ekonomisk uppföljning
KOMMUNSEKTORN STÅR för nästan en
fjärdedel av Sveriges BNP och närmare
hälften av den offentliga sektorns
utgifter. Finansdepartementet vill
nu hitta en metod för att löpande
följa upp kommunernas ekonomiska
utveckling.
Stabil ekonomi är en förutsättning för att kommunerna långsiktigt
ska klara av sina välfärdsuppgifter
och kunna hantera förändringar i
omvärlden. Kommunallagen slår fast
att kommuner och landsting ska ha
god ekonomisk hushållning och att de
inte får besluta om budgetar som låter
kostnaderna överstiga intäkterna. Nu
vill Finansdepartementet vässa sina
verktyg för att följa upp den ekono-
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miska utvecklingen i kommuner och
landsting. Departementet har utsett
Annika Wallenskog, vice chefsekonom
på Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), och Henrik Berggren, konsult
på PwC, som sakkunniga i arbetet.
– Vi tittar bland annat på vilka
nyckeltal och indikatorer som är
bra att använda för kommuner och
landsting och hur strukturen för uppföljningen kan se ut. I uppdraget ingår
att undersöka vilka aktörer som följer
upp den ekonomiska utvecklingen
idag och hur det ser ut i de andra
nordiska länderna, säger Annika
Wallenskog.
Uppdraget startade 1 september 2014
och löpte till och med februari 2015.

Information till dig
som får tidningen
Dialog
DU SOM HÅLLER detta nummer av tid-

ningen Dialog i din hand får tidningen
antingen i egenskap som ägarrepresentant, bedömd som intresserad eller att
du själv har bett om att få tidningen.
Vår förhoppning är att du som läsare
uppskattar tidningen och önskar få den
även i fortsättningen. Vill du inte ha
Dialog i fortsättningen? Meddela oss via
e-post dialog@kommuninvest.se
Som mottagare av tidningen finns ditt
namn och adress i vårt läsarregister.

”Medlemsinflytande är en
av våra grundbultar”
— Ann-Charlotte Stenkil är ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening
sedan åtta år tillbaka. Hon ser gärna att fler politiker, inte minst i de större
kommunerna. är med och påverkar verksamheten.

H

TEXT: DAVID GROSSMAN FOTO: JENNIFER GLANS

ur ska man som medlem
påverka Kommuninvest är en fråga som då
och då kommer upp.
Kommuninvest ekonomisk förening med 280
medlemmar är ägarorganisation och styrande
organ, men som i alla föreningar kan verksamhet och beslut lätt bli något som enbart sköts av
styrelsen och inte minst dess ordförande. Därför
arbetar Kommuninvest aktivt med att nå utanför dessa väggar.
– Våra medlemssamråd är det viktigaste
demokratiarbetet. Det är där som vi bäst kan
lyssna av åsikter och farhågor hos medlemmarna, säger Ann-Charlotte Stenkil.
Till föreningsstämman kan man lämna in
motioner, men det har hittills under 20 år inte
lämnats in en enda. Varför?
– Min känsla är att det beror på just medlemssamråden och att vi där lyssnar av vad våra
medlemmar önskar. Det tar vi sedan med till
stämman. Det underlättar också att styrelsen
har 30 ledamöter och suppleanter från hela
landet som man kan prata med.
Ann-Charlotte Stenkil konstaterar att engagemanget är större i de mindre kommunerna.
– Det beror förstås på att medlemskapet för

dessa kommuner ger ännu större möjligheter att
att få konkurrenskraftiga lån på marknaden. I
mindre kommuner arbetar också tjänstemän och
politik närmare varandra vilket leder till att man
från båda sidor har god insikt i lånehanteringen.

U
Ann-Charlotte Stenkil, är ordförande
i Kommuninvest ekonomisk förening som är medlems- och ägarorganisationen och dessutom styrande
organ för Kommuninvest.

tmaningen framöver menar hon är
att få ägarna, i detta fall politikerna,
att sätta sig in i finansieringsfrågorna
och kapitaliseringskraven, frågor som
annars mest hamnar på tjänstemännens bord.
– Tyvärr hör jag fortfarande att Kommuninvests erbjudanden är för dyra. Detta utan att man
tagit hänsyn till att vi stärkt upp vår kapitalbas
och att det leder till säkrare finansiering och ger
återbäring. Där hoppas jag att den politiska nivån
hos medlemmarna blir bättre på att fånga upp
och föra ut informationen så att man inte jämför
äpplen med päron, säger Ann-Charlotte Stenkil. W

SÅ PÅVERKAR DU SOM MEDLEM
KOMMUNINVEST
•Å
 rliga medlemssamråd på flera orter runt om i Sverige.
•T
 a kontakt med någon i styrelsen eller med din kontakt på
kontoret i Örebro.
•L
 ämna motioner till den årliga föreningsstämman.
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Elisabeth Olsson, Gullspång. Lars
Arvidsson, Mariestad och Tommy
Sandberg,Töreboda – tre kommunchefer
som samarbetar i princip varje dag.
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Kommunsamverkan

Gränslösa
förbindelser
Samverkan över kommungränserna är idag den
modell som gör det möjligt för en stor del av
Sveriges kommuner att erbjuda bra service till sina
invånare. I Skaraborg har det funnits i åtta år, i
Norrbottens inland letar man fortfarande partners.
TEXT: DAVID GROSSMAN, JONAS LANNERING FOTO: STEFAN SVENSSON, BERTIL SUNDKVIST

D

et är från Stadshuset mitt i
Mariestad som miljö- och
hälsoinspektör Jan Svensson utgår när han gör sina
uppdrag. Denna milda
höstdag ska han korsa
kommungränsen och åka
ut till området HalnaÅsen i Töreboda där han ska titta närmare på
en del grävjobb som husägare gjort. Det för att
ordna en bättre lösning för avloppen som är
bristfälliga.

– Folk vill bygga ut och vistas mer här ute, säger Jan Svensson när vi kommer fram till husen
som vetter ner mot sjön. Vattnet ligger stilla och
utsikten är oerhört vacker.
Groparna ser okej ut och Jan konstaterar att
man kan lösa avloppet med markbädd eller så
kallad förstärkt infiltration.
Det blir en del åkande mellan grannarna i
förvaltningens samverkan: Mariestad, Töreboda
och Gullspång (MTG), säger Jan Svensson i bilen
tillbaka till kontoret. Men avstånden är ändå
rimligare än när han hade samma jobb i MÖS – a
Kommuninvest Dialog #1 2015
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Jan Svensson, miljö- och hälsoinspektör i MTG är stationerad i Mariestad men är ofta i Töreboda. Här kontrollerar han avloppslösningar i ett sommarstugeområde.

Miljösamverkan östra Skaraborg där Skövde,
Tibro, Falköping, Hjo och Karlsborg delar ett
kommunalförbund.
– Då kunde man få köra 15–16 mil under en
dag. Det blev för mycket.

S

amverkan kommuner emellan är förstås
inget unikt för Skaraborg, det pågår förmodligen runt tusen olika konstellationer
av gränsöverskridande samarbeten över
landet i större eller mindre skala. Något exakt
tal finns inte och kunskapen om hur dessa allianser fungerar visar sig vara oerhört bristfällig.
– Det finns få studier av samverkan. Därför
vet vi ytterst lite om dess effekter för kvaliteten,
demokratin och effektiviteten, säger Anders
Folkesson, utredare på Sveriges kommuner och
landsting.
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DETTA ÄR MTG
Ett samarbete mellan kommunerna Mariestad, Töreboda och
Gullspång.
Gemensamma nämnder är: Miljöoch byggnadsnämnden, tekniska
nämnden, IT-nämnden, avfallsnämnden och lönenämnden. Töreboda
och Gullspång har även gemensam
ekonominämnd.
Kostnaderna för myndighetsutövning följer folkmängd och
delas med fördelningsnyckeln 60
(Mariestad) – 25 (Töreboda) – 15
(Gullspång).

Processerna påbörjades under andra halvan av
70-talet då tankarna på fler kommunsammanslagningar lades i malpåse. Samverkan fick bli
modellen i de mindre kommunerna där man såg
hur kraven på ökad service inte stod i samklang
med de resurser som fanns på plats. Att jobba
över gränserna blev en nödvändighet och den
vanligaste verksamheten är idag kollektivtrafik,
brandtjänst, miljö- och hälsa och it-samarbeten.
Om incitamentet från början var ekonomin
så menar Anders Folkesson att det är en faktor
som allt mer tonats ner.
– Nu talar man mer om att få högre kvalitet på
den service som erbjuds. Högre krav på specialiseringar, mer omfattande lagstiftning, inte minst
plan- och bygglagen och en allt hårdare konkurrens om kompetent personal är drivkrafterna.
Siffror på kostnadsbesparingar är svåra att

Styrgruppsmöten för MTG hålls cirka nio gånger per år. Carina Gullberg, kommunstyrelsens ordförande i Gullspång, är inte nöjd med arbetsförmedlingens insatser i området.

presentera påpekar Anders Folkesson, inte
minst för att alternativkostnaden är en stor
osäkerhetsfaktor. I en kommun tillkommer och
försvinner uppgifter hela tiden. Lars Sylvén, chef
för miljö- och byggnadsförvaltningen i MTG
bekräftar bilden.
– Vi hade för en tid sedan en revisionsbyrå
inne här men de lyckades inte jämföra våra
kostnader idag mot innan sammanslagningen
2007. Det är inte samma verksamhet längre,
bland annat har vi inte djurskyddet kvar, och det
har tillkommit ny lagstiftning som påverkar vår
budget.
Utan den större organisationen hade det antagligen inte gått att rekrytera rätt personal tror
Lars Sylvén.
– Anställda vill ha en arbetsplats med kollegor, med utmaningar och inte minst bra lön.

På byggsidan, med nya plan- och bygglagen, får
man betala rejält för att hitta rätt kompetens,
konstaterar han.

S
Tre kommunstyrelseordföranden
som styr MTG. Johan Abrahamsson, Mariestad, Lars-Åke Bergman,
Töreboda och Carina Gullberg,
Gullspång.

tordriftsfördelarna med samverkan är
som sagt inte klarlagda. En faktor svår
att beräkna är de så kallade transaktionskostnaderna. I samverkan är det fler
som ska bestämma om planer och om budget,
och man är nödvändigtvis inte eniga eftersom
det kan finnas olika prioriteringar i kommunerna, inte minst när det är olika politisk färg i
kommunledningarna. Till det kommer den extra
tiden för att bereda ärenden. I en rapport som
Göteborgs universitet gjorde 2013 sa kommuncheferna i fyra kommuner med samverkan
att mellan 10 och 40 procent av deras arbetstid
lades på de gemensamma organen.
a
Kommuninvest Dialog #1 2015

9

Britta Flinkfeldt Jansson, kommunalråd
i Arjeplog, Norrlands minsta kommun,
har försökt att få till samarbete med
grannkommunerna. Än så länge utan
större resultat.
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Jag har sagt i många år att vi behöver mer central
hjälp för att lösa de här frågorna. Nu är det helt
upp till oss själva att få igång samverkan.

Men fördelarna väger definitivt tyngre än
nackdelarna. Det är alla ansvariga inom MTG
eniga om när vi träffar dem i Törebodas
kommunhus samma dag som styrgruppen möts
för att dryfta olika ärenden. I gruppen sitter
kommunstyrelsernas ordförande, oppositionsråd
och kommuncheferna. Det är rullande schema
som gäller och den här gången är Töreboda
värd. Så långt det går försöker man se samarbetet som ett gemensamt bygge – risken är annars
stor att Mariestad, störst av de tre, får en för
dominerande roll.
– Nyckeln till framgång är att respektera varandras storhet eller litenhet. Oberoende av storlek är vi tre parter, säger Johan Abrahamsson
(M) kommunstyrelsens ordförande i Mariestad.
Kollegan Carina Gullberg (S) i Gullspång betonar att samarbetet inom MTG inte hindrar dem
från att hitta andra partners runtomkring.
– Det viktiga är att man har en realistisk plan
för varför ett samarbete blir bra för alla. Man
kan inte tro att det blir bättre att slå ihop tre små
tompåsar till en stor tom påse, förtydligar hon.

D

e gånger det gnisslar i samarbetet, och
det händer lite då och då, handlar det
ofta om att nämnderna tagit beslut
som inte varit förankrade i alla hemkommunerna.
– Det är respektive fullmäktigebeslut som ska
gälla och därmed basta. Det kan bli lite problem
ibland när det kommer nya medlemmar som
inte förstår det, säger Carina Gullberg.
Om politikerna i MTG möts sporadiskt över
gränserna så är kontakten mellan kommuncheferna desto mer frekvent. Samtal förs i princip varje
dag för att synkronisera de gemensamma besluten och uppdragen. Det märks att de tre känner
varandra väl. Men ibland kan också samverkansmodellen bli en trång tröja svår att komma ur.
– Det underlag till samverkan som fanns 2004
är fortfarande det som gäller, vill vi ha en annan
driftsform måste det ske i en dialog med två

Britta Flinkfeldt Jansson, kommunalråd Arjeplog

andra kommuner och sådant kan skapa tröghet,
säger Lars Arvidsson, kommunchef i Mariestad
(fram till årsskiftet 2014/2015), den enda som
varit med sedan starten med MTG.
Tydligast blir osämjan när man ska bestämma
nya taxor och avgifter eftersom kommunerna på
grund av kultur och tradition har olika syn på
nivåerna. Än idag finns det några områden, till
exempel bygglovstaxan, som skiljer sig mellan
kommunerna.
– Vi gnabbas väl en del, men det finns ingen
väg tillbaka, säger Johan Abrahamsson och får
medhåll av alla runt bordet.

H

undra mil norr om Töreboda i Arjeplog mitt i Norrbottens inland är
behovet av samverkan också stort,
men i de stora avståndens Norrland
är det svårt att få till det, konstaterar Britta
Flinkfeldt Jansson som är socialdemokratiskt
kommunalråd. Hon är djupt oroad över kommunens livskraft, det är bara knappt 3 000 invånare, och hon har försökt att få med grannarna
Sorsele och Arvidsjaur till att bilda gemensamma
nämnder.
– Vi måste spara pengar och ett sätt att göra
detta är att dela på tjänster eller verksamheter
med våra grannkommuner. Sen finns det enskilda områden där vi behöver större kommuners
kompetens, IT-frågor är ett sådant exempel där
vi kan få hjälp av främst Skellefteå, säger Britta
Flinkfeldt Jansson.
Men det krävs som bekant två för att dansa
tango. Och ibland står en som vinnare och en som
förlorare i kommunsamarbeten. Det kan vara
svårt att ha en gemensam bild av kostnaderna, eller vilken kommun som ska vara huvudman. Det
var i varje fall två av anledningarna till att Arvids
jaur nyligen tackade nej till att bilda gemensamma
nämnder med grannarna Arjeplog och Sorsele.
Men när Arvidsjaur tvekade, valde Arjeplog
och Sorsele istället att fokusera på varandra.
Kommunerna har tillsammans en yta större än a

84

av Sveriges kommuner fick minskade invånarantal under 2013. Enligt
Dagens Samhälles beräkningar har
19 kommuner krympt varje år de
senaste två decennierna.
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Värmland, men centralorterna ligger förhållandevis nära varandra med en dryg timmes bilresa.
– Tillsammans med Sorsele söker vi en gemensam ekonomichef och på sikt vill vi gärna ha gemensam chef för exempelvis Vatten och avlopp
och bygg, säger Britta Flinkfeldt Jansson.
Caisa Abrahamsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Sorsele kommun (hon avgick årsskiftet 2014/2015) söker också ett tajtare samarbete
med Arjeplog.
– Vi har samma problem och är lika stora
både till ytan och befolkningsmässigt. Vi delar
också samma kulturella bakgrund vilket också
är viktigt. Men det är viktigt att ingen blir storebror i samarbetet, säger Caisa Abrahamsson.
De båda kommunalråden känner nu att de är
på rätt väg. Men de är kritiska till att de inte får
mer hjälp från statligt håll för att få till kommunsamarbeten.
– Jag har sagt i många år att vi behöver mer
central hjälp för att lösa de här frågorna. Nu är
det helt upp till oss själva att få igång samverkansprocesserna. Och de kan vara ganska
komplicerade, säger Britta Flinkfeldt Jansson.

H

ur ser då nästa steg ut i ett Sverige
där urbaniseringen och flytten till
storstäder är starkast i hela Europa?
Är det kommunsammanslagning
istället för samverkan som måste till? Tommy
Sandberg, kommunchef i Töreboda har faktiskt
en utredning från 2007 liggande i byrålådan
som analyserar en sammanslagning. Men där
ska den ligga kvar menar politikerna i området.
– Det är i längden svårt att samarbete med
olika uppdrag och penningpåsar. Något måste
ske. En kommunreform måste till. Och det
kommer nog att ske denna mandatperiod, tror
Tommy Sandberg.

Tommy Sandberg, kommunchef Töreboda kommun
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”

Det är i längden svårt att samarbeta med olika
uppdrag och penningpåsar. Något måste ske.
En kommunreform måste till.

ARDALAN SHEKARABI
Civilminster
– Jag utesluter inte att fler
områden hamnar på regional nivå.
Det beror på vad kommunsektorn
anser. En sådan förändring som
skett tidigare är överflyttningen
av kollektivtrafiken från kommuner
till landsting.

LARS ARVIDSSON
kommunchef, Mariestad
– Jag kan tänka mig att det kanske
bara behövs en eller två kommuner
i hela Skaraborg.

Hans kollega Lars Arvidsson i Mariestad tror
också att utmaningarna till sist kan bli för svåra
att hantera.
– Vi har snart bara tjugo centra i Sverige som
växer, resten minskar. Det innebär att vi måste
få till en annan struktur med större och stabilare
enheter som kan hantera uppdraget över tid, och
då även inom välfärd och utbildning. Jag anser
att man ska hitta lösningarna innan vi hamnar i
krisläge.
Kommunsammanslagningar?
– Jo, jag kan tänka mig att det kanske bara
behövs en eller två kommuner i hela Skaraborg.

V

i lät frågan gå vidare till Ardalan
Shekarabi (S) civilminister i regeringen.
Han säger att livskraftiga kommuner
är högst på hans prioriteringslista
men att i dagsläget ge några förslag på exakta
lösningar vill han inte.
Kan vi i längden ha 290 kommuner?
– Det finns olika vägar att gå. Ett spår handlar om att minska antalet kommuner. Andra
alternativ är att utveckla samverkansformerna
eller att kommunerna har färre uppgifter. Jag
har inte låst mig vid något alternativ. Vi ska
först påbörja ett arbete i dialog med kommunsektorn.
Ardalan Shekarabi vill även bättre analysera
regionindelningen och regional samverkan.
– Jag utesluter inte att fler områden hamnar
på regional nivå. Det beror på vad kommunsektorn anser. En sådan förändring som skett
tidigare är överflyttningen av kollektivtrafiken
från kommuner till landsting.
Han stänger inte heller dörren för att välfärdssektorn kan regionaliseras mer.
– Om det är en lösning som kommunerna
efterfrågar ska vi titta närmare på. W

Analys Investeringar

FOTO: ROBIN ANDERSSON

KOMMUNALA LÅNESKULDEN
FORTSÄTTER ÖKA
Fler äldre invånare, allt större inflyttning till städerna och stora renoveringsbehov
bidrar till ett högt investeringstryck bland svenska kommuner. Parallellt ökar skuldsättningen, till 468 mdkr i slutet av 2013, visar Kommuninvests senaste rapport.
DET SKER ALLT större investeringar i
bostäder och andra fastigheter, energiproduktion, infrastruktur samt vatten
och avlopp bland Sveriges kommuner. Under 2013 steg investeringarna
i materiella anläggningstillgångar
med närmare 5 miljarder till drygt
115 miljarder kronor. Drygt 40 procent av investeringarna görs inom de
kommunala bolagen. Även om storstadsregionerna står för en hög andel
av investeringarna så görs betydande
satsningar i större kommuner utanför
storstadsregionerna, som Skellefteå,
Uppsala och Västerås.
Samtidigt minskar graden av självfinansiering med internt genererade
medel, eftersom investeringsvolymerna
ökat betydligt snabbare än de ekonomiska resultaten samtidigt som intäkterna minskat, till exempel från försäljning
av kommunala fastigheter. Behovet av
att finansiera genomförda investeringar
med externa medel har därmed ökat.

hade gruppen glesbygdskommuner, med 35 300 kronor i skuld per
invånare. Landstingens sammanlagda
skuld var 2 900 kronor per invånare.
Skuldsättningen per invånare samvarierar starkt med storleken på bolagssfären i kommunen och skuldökningen, både i absoluta och relativa
termer, och tenderar att vara högst i
kommuner med god befolkningstillväxt och goda resultat. Bland de drygt
100 kommuner som amorterade på sin
låneskuld under 2013 var glesbygdskommuner och kommuner i glesbefolkade regioner överrepresenterade.
KOMMUNINVEST BEDÖMER att fortsatt
ökade investeringsvolymer i kombination med lägre resultat i kommuner-

nas och landstingens kärnverksamheter kommer att leda till fortsatt
minskad självfinansieringsgrad och
ett ökat behov av extern finansiering.
Fortsätter låneskulden att växa i
samma takt som under åren 2011–
2013, med cirka 7 procent, kommer
låneskulden att öka med 150 miljarder från 2013 fram till 2017 och
därmed överstiga 600 miljarder. Även
med en lägre tillväxttakt, 5 procent
per år, skulle upplåningsbehovet öka
med 100 miljarder fram till 2017.
Mattias Bokenblom,
Forsknings- och utbildningsansvarig, Kommuninvest
Ladda ner rapporten ”Den kommunala
låneskulden 2014” från Kommuninvests webbplats:
www.kommuninvest.se

LÅNESKULDENS UTVECKLING 2010–2017, MILJARDER KRONOR

1) Prognos

800

UNDER PERIODEN 2011–2013 ökade

den kommunala låneskulden med i
genomsnitt 30 miljarder per år, för att
vid slutet av 2013 uppgå till 468 miljarder – det är 48 500 kronor per
invånare. Låneskulden motsvarade
13 procent av BNP, och ligger alltså
kvar på relativt låga nivåer.
I absoluta tal ökade skulden mest
i kommungruppen större städer, som
har störst skuldsättning per invånare,
samt storstäder. Lägst skuldsättning
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Internbank

I Varberg startade
man egen bank
Bättre riskhantering och likviditetsplanering. Men också en del
knorr från de kommunala bolagen på grund av ökad reglering.
På Kommuninvests finansseminarium i Göteborg berättades om
Varbergs första erfarenheter av att införa en internbank.

D

et var sent på hösten 2009
som kommunfullmäktige i
Varberg fattade beslutet att
bilda en internbank.
– En viktig faktor var att
vi ville få bättre kontroll
över vilken riskhantering
som fanns, berättar Patrik
Linné, finansekonom i Varberg som tillsammans
med ekonomidirektör Magnus Widén är den som
har skött arbetet med internbanken.
– Tidigare fanns det ingen uppföljning på koncernnivå av vilka risker som togs i de olika verksamheterna, och kommunens ledning upplevde att
en internbank skulle vara ett bra sätt att lösa den
frågan.
Men riskhanteringen var inte den enda fördelen
som låg till grund för beslutet. Det fanns också en
önskan om att få en bättre likviditetsplanering och
med hjälp av en internbank kunna jämna ut toppar och dalar i de olika verksamheternas behov.
Dessutom ville man höja kompetensen genom att
skapa en central funktion.

14
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TEXT: KARIN AASE FOTO: JULIA SJÖBERG

– Sedan finns det förstås också kostnadsfördelar
med att samla bolagens lån och få större volymer
och därmed rabatter, konstaterar Patrik Linné.
Men det fanns även kritik, främst från de egna
bolagen som inte alltid uppskattade den ökade
styrningen, men man bestämde sig ändå för att
prova och 2010 bildades Varbergs internbank.
Kommunfullmäktige fattade beslut om finanspolicyn som ligger till grund för internbanken
och som ska revideras under våren 2015, medan
kommunstyrelsen tog beslut om tillämpningsanvisningarna. Dessutom infördes ett finansråd
bestående av representanter för bolagen samt
Magnus Widén och Patrik Linné.
Nu fem år senare gör oberoende utredare en
genomlysning av internbankens första verksamhetsperiod, och även om man i Varberg i stort sett
är nöjda med införandet så kommer det att ske
en del förändringar. Framförallt är det de olika
upplåningsformer som bolagen erbjuds för de
långfristiga lånen som kommer att förändras.
– Vi erbjöd dels en möjlighet att lägga bolagens
samtliga lån i en portfölj med genomsnittsränta,

Magnus Widén och Patrik Linné, ekonomidirektör
respektive finansekonom i Varbergs kommun,
berättade om erfarenheterna av internbank som
infördes i kommunen för fem år sedan. En process
som både stött på ris och ros.

”

vi ville få bättre kontroll över vilken
riskhantering som fanns.

dels en möjlighet att få dedikerade lån vid till
exempel projekt där man ville vara helt säker på
räntenivån, berättar Patrik Linné.

O

m det lät bra med valfrihet i teorin
var det svårt att få det att fungera i
praktiken.
– När räntorna sjönk ville bolagen såklart ha dedikerade lån, vilket gjorde att
snittreverserna alltid blev förlorare, förklarar
Magnus Widén.
– Början till slutet för den här valfriheten blev
när ett av bolagen en dag tog upp dedikerade
lån för 60 miljoner, för att därefter lösa 60 miljoner av lånen de hade i snittreverserna.
Varberg kommun kommer att se över arbetet

Patrik Linné, finansekonom i Varberg

med att göra lånen konkurrensneutrala. Idag
används en schablon på 0,35 procent utöver
räntan. Även om det ligger i paritet med övriga
kommuner vill Varberg ändå försöka bli bättre
på att marknadsvärdera påslaget. Och även om
man nu väntar in den färdiga genomlysningen
står det klart att fördelarna överväger vilket
innebär att Varberg kommer fortsätta med sin
internbank.
– Centralt ser vi stora fördelar med det här
arbetssättet, däremot finns det en del missnöje
hos bolagen som bland annat tycker att finanspolicyn är för begränsande. Så nu ligger det på
oss att bli bättre på att visa bolagen vilken nytta
de faktiskt har av de stordriftsfördelar som
internbanken ändå ger, säger Patrik Linné. W

ÄVEN BANKERNA FÅR UPP
ÖGONEN FÖR KOMMUN
INVESTS SÄKRA PAPPER
Den svenska modellen med kommunal
beskattningsrätt ger Kommuninvest ett
väldigt högt kreditbetyg. Det innebär
att även internationella banker börjar få
upp ögonen för Kommuninvest, berättade Carl-Henrik Arosenius, chef för
investerarrelationer på Kommuninvest
under finanseminariet i Göteborg. I och
med att bankerna på grund av de nya
likviditetstäckningskraven måste skaffa
säkra papper ökar efterfrågan på
aktörer som Kommuninvest, vilket talar
för fortsatt goda möjligheter att låna
upp pengar internationellt.
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Ekonominestorn
synar välfärden
En självständig riksbank, strikta budgetregler,
längre mandatperioder. Några reformer som professor Assar Lindbeck är hjärnan bakom. Vid 85 års
ålder fortsätter han sitt arbete, bland annat för att
hitta lösningar till ett stabilt välfärdssystem.

D

TEXT: DAVID GROSSMAN FOTO: KARL NORDLUND

et är med spänstiga steg
Assar Lindbeck kommer i
korridoren på Stockholms
universitet, exakt på minuten tid för intervjun. Man
får direkt en känsla av att
detta är en man som inte
låter någon tid av livet
gå förlorat i ineffektivitet eller tomt prat om
trivialiteter. De stora frågorna om samhällsbyggandet och hur vår civilisation ska fortsätta att
vara ett välfärdssamhälle är ju ännu inte lösta.
Scenen förändras kontinuerligt och med de förutsättningarna, för professor Assar Lindbeck, 85
år fyllda, finns det därför inget skäl i världen att
sluta arbeta och lämna den akademiska världen.
– Vad ska jag annars göra, säger han helt
frankt. Jag måste ha något roligt att göra och
det här är vad jag kan.
Den mentala kapaciteten har inte minskat
säger personer i hans omgivning. Knivskarpa
analyser levereras med ett litet stackato, där
han liksom tar sats inför nästa stycke. Och det
norrländska ursprunget, född i Luleå, bodde i
Umeå fram till studenttiden i Uppsala, är inte
bortslipat efter alla år i exilen.

16
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När Dialog träffar Assar Lindbeck efter valet
2014 har debatten till stor del handlat om
Sverigedemokraternas 13 procent, och han säger
att han inte blev förvånad. Lindbeck var en av
få röster innan valet som tog upp frågan om den
svenska modellen är helt kompatibel med stor
invandring.
– Det är problem förknippade med stor invandring av lågt utbildade till ett litet land med
väl utbyggda välfärdssystem, och med en arbetsoch bostadsmarknad som inte är konstruerad
för att ta emot sådana grupper. Vi har outsiders
och insiders, där de med jobb och bostad finns
på insidan och inte är villiga att släppa in dem
som kommer utifrån.

F

ör att komma tillrätta med bostadsbristen är hans recept en uppluckring av
hyresregleringen, något han påpekade
redan på 60-talet och envist hållit sig
kvar vid trots svagt gehör från politiker både till
höger och vänster.
– Hyreshus var en säker och lönande investering innan hyresregleringen kom. Nu är det
privata kapitalet bortjagat och ansvaret för
bostadsförsörjningen ligger i princip enbart
a

Kommuninvest Dialog #1 2015

17

Assar Lindbeck forskar och
handleder på Stockholms universitet, men föreläsningar har han
slutat att ge på institutionen.

på kommunerna som idag inte ens har råd att
underhålla sina fastigheter. Det är bättre att stat
och kommun satsar på vård och omsorg än att
bygga hus, menar Assar Lindbeck.
Men om han har en lösning för bostäder,
så famlar även en erfaren ekonom som Assar
Lindbeck i visst mörker när det handlar om
att skapa jobb till alla som inte passar in på
arbetsmarknaden. Särskilt invandrare med låg
utbildning och brister i svenska.
– Vi har och kommer även fortsättningsvis få
det svårt att absorbera arbetskraft när ingångslönerna är högre än produktiviteten. Ingen
privat arbetsgivare vill ta den förlusten. Jag tror
dessutom inte att vi vill ha stora låglönegrupper
i Sverige, det skapar sociala problem och ghetton, menar Assar Lindbeck.
Retoriken under valdebatten att välfärden är
nermonterad ger han dock inte mycket för.
– Både inom politiken och inom media finns
det övertoner som spelar på känslor och inte
18
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ASSAR LINDBECK
Ålder: 85 år.
Bor: Karlavägen i Stockholm.
Titel: Professor emeritus i
nationalekonomi på Institute for
International Economic Studies på
Stockholms universitet.
Intressen: Spelar klarinett, piano
och målar. Han har haft tre enmansutställningar på Galleri Svenska
Bilder i Stockholm.

på fakta. Resurserna till skola omsorg och vård
har faktiskt ökat. Däremot är det ett problem
att produktivitetsökningen i sektorn personliga
tjänster är långsammare än den är inom industri
och andra tjänster än direkt personanknutna. På
lång sikt måste lönerna följa med den utvecklingen och det gör att sociala tjänster blir allt
svårare att finansiera. Den obalansen kallas för
Baumols kostnadssjuka och är något som inte
bara Sverige drabbas av.

A

ktiva äldre personer som Assar Lindbeck är förstås kommunekonomernas
våta dröm. Så gott som alla av hans
jämnåriga är sedan länge pensionerade och rätt många säkert också i behov av hjälp.
Men den stora ålderspuckeln, då 40-talisterna
blir över 80 år, kommer först 2020 och här finns
enligt Assar Lindbeck en mängd ekonomiska
och inte minst moraliska avväganden att göra.
– Det finns gränser för hur mycket man kan

”

Vi har och kommer även fortsättningsvis få det
svårt att absorbera arbetskraft när ingångs
lönerna är högre än produktiviteten.

höja skatten så jag tror att vi förr eller senare
måste fundera på alternativa finansieringssystem.
Kanske en obligatorisk premie alla betalar in till
en försäkring som sedan faller ut när man blir
oförmögen att sköta sig själv? En försäkring får
inte samma negativa effekter på ekonomin som
skattehöjningar och vi får ett tydligare samband
med det man betalar in och det man får, menar
Assar Lindbeck.
Innebär det att de som betalar in mer pengar
också ska få bättre service på gamla dar?
– Nej, ingår man i ett samhällsbygge ska man
erbjudas samma tjänster, även om jag inser att
kvalitet och inriktning varierar enormt i det utbud
som finns. Jag stegrar mig själv för resonemang
att man ska garanteras bättre vård om man haft
högre inkomst. Det här är ett dilemma politikerna
ännu inte närmat sig, och det kan jag förstå. Det
finns verkligen ingen bra lösning på det problemet.

V

i kommer in på statsskulden och överskottsmålet som är en het fråga. Här
tillhör Assar Lindbeck liksom kollegan
Lars Calmfors som sitter några rum
bort i korridoren, kategorin av ekonomer som
förespråkar ökat lånande i lågkonjunktur och
avbetalningar i högkonjunktur.
– Målet med finanspolitiken har varit att
komma ner till en rimlig statskuldsnivå och där är
vi nu. Jag ser nu inget skäl till att vi för all framtid
ska ha ett överskottsmål – då kommer statskulden försvinna och staten skaffar sig allt större
finansiella fodringar på den privata sektorn och på
utlandet. Vad det ska vara bra för förstår jag inte.
(I mars i år några månader efter denna intervju
aviserar även S att man överger överskottsmålet)
För Assar Lindbeck innebär expansiv finanspolitik program som kan avbrytas om det blir en
konjunkturuppgång. Flexibilitet uppåt och neråt
är hans ledord.
– Vi har i dag en statskuld på brutto 40 procent
av BNP, men nettot (minus statens fodringar) är
5 procent, vilket är en för Europa extremt låg

Assar Lindbeck, professor

siffra. Jag ser inga problem med ett budgetunderskott under en lågkonjunktur, men då ska regeringen göra det trovärdigt att man kan kompensera
med överskott i goda tider, annars skenar statsskulden iväg.
Institute for Economics studies heter institutionen han arbetar på. Ekonomi betraktas som en
vetenskap, dessutom med ett Nobelpris i ekonomi
som Assar Lindbeck en gång var med att instifta.
Men hur exakt är egentligen denna vetenskap?
– Precisionen är naturligtvis inte på långa vägar
lika hög som i fysiken. Vi rör oss i ett fält mer likt
meteorologins. Man kan identifiera mekanismer
men inte förutse de chocker som system utsätts
för. Ämnena ligger ganska nära varandra genom
att de studerar komplexa system som utsätts
för oväntade förändringar. Vindar som plötsligt
vänder.

113 H

OLIKA PUNKTER FORMU
LERADES I LINDBECK
KOMMISSIONEN SOM
TILLKOM EFTER KRISEN
I BÖRJAN AV 90-TALET.

Några av förslagen blev centrala för
det ekonomisk-politiska system vi
har än idag:
• En oberoende Riksbank med
tydliga inflationsmål för att
uppnå långsiktig makroekonomisk
stabilitet.
• Samlat budgetbeslut och budgetramar för att undvika okontrollerade statliga budgetunderskott.
• Längre mandatperioder för att få
en mer långsiktig politik, mindre
präglad av valårspolitik.
• Behålla den flytande växelkursen
så att ansvaret för inflationen
ligger enbart på den inhemska
penningpolitiken.

ur många gånger har du då tänkt fel?
Här tystnar för första gången Assar
Lindbeck en längre stund.
– Oj, det var en svår fråga. Jag har
sysslat med jordbruks- och bostadspolitik och jag
tycker jag har haft fullständigt rätt i att man har
mycket att vinna på att ta bort hyresregleringen,
jag har förordat expansiv finanspolitik under lågkonjunktur och det har visat sig vara rätt medicin.
– Men på åtminstone en punkt tänkte jag fel när
jag var yngre. Liksom många andra överskattade
jag det politiska systemets möjlighet att fatta rationella beslut. Politiker har ibland starka ideologiska
och taktiska blockeringar som hindrar dem att ta
till sig fakta och forskningsbaserade insikter.
Själv har han förstås under åren fått många inviter in i rummen där de politiska besluten fattas.
Såväl från socialdemokratiskt som borgerligt håll.
Men det har blivit nej varje gång.
– Politik, nej det har inte lockat mig, säger Assar
Lindbeck. Man måste ålägga sig självcensur för att
inte skada sitt eget parti och jag har kommit fram
till att jag passar bättre som en fri forskare som
kan tala och skriva fritt. W
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RVKHARPA
Bygget av konsert- och kongresshuset
Harpa i Reykjavík kommer att belasta
skattebetalarna i minst 35 år.

Utblick Island

Skulden dubbelt
över intäkterna

Varje gång kommunen säljer en tomt går 90 procent till
amorteringar på lån som togs före finanskrisen. Så ser vardagen ut
för kommunchefen i isländska Hafnarfjörður.

M

TEXT OCH FOTO: ANDERS SVENSSON

ed drygt 27 000 invånare är Hafnarfjörður Islands tredje största kommun.
Precis som grannkommunen Reykjavík
drabbades Hafnarfjörður hårt av den
finanskris som slog mot öriket för sex år sedan.
Arbetslösheten skenade samtidigt som investeringarna
sinade, byggen avstannade och konsumtionen minskade. Plötsligt stod kommunen med stora hål i kassan
samtidigt som lånekostnaderna sköt i höjden. Som
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många andra isländska kommuner lånade Hafnarfjörður till investeringar i euro från utländska banker.
Så länge som den isländska kronan ökade i värde
var det en lysande affär men när kursen halverades i
samband med kraschen växte hålet i kassan ytterligare.
Haraldur Líndal Haraldsson tog efter kommunalval förra året över som kommunchef i Hafnarfjörður.
Trots att skulderna är drygt 200 procent högre än de
årliga intäkterna ser han ljust på framtiden.

– Jag tror att de isländska kommunerna kommer att
ta sig ur krisen både snabbare och bättre än staten och
företagen. Här har stiftats lagar som har tvingat kommunerna att sanera ekonomin, säger han.
För tre år sedan klubbades en lag som säger att
kommunens skulder inte får överstiga intäkterna med
mer än 150 procent. Innan lagen trädde i kraft hade
hälften av kommunerna skulder över maxnivån. Nu är
det bara 10 av 74 kommuner som ligger över gränsen.
– Lagen innebar att kommuner inte längre kunde
använda sig av standardlösningarna: höjda avgifter
och höjda skatter, säger Haraldur Líndal Haraldsson.

E

n förklaring till kommunens stora skulder är
ett lån på 800 miljoner kronor från den tyska
banken Depfa. Som säkerhet har Hafnarfjörður tvingats att låta 90 procent av intäkterna från alla tomtförsäljningar gå direkt till banken.
– Skulderna är ett stort problem för kommunen.
Därför behöver vi effektivisera driften.
Innan Haraldur Líndal Haraldsson fick jobbet i
Hafnarfjörður arbetade han med att analysera och
jämföra kostnader kommuner emellan. Där han fann
avvikelser försökte han hitta bakgrunden för att på så
sätt kunna kapa onödiga kostnader. Nu väntar samma
process i Hafnarfjörður.
– Det handlar inte om att göra nedskärningar eller
att försämra den kommunala servicen. I stället kan det
exempelvis visa sig att en skola har högre matkostnader än en annan. Kanske är det så att det beställs

för mycket mat som bara
kastas men som ger kommunen onödiga kostnader. Det är den typen av
åtgärder det handlar om,
säger han.
Kommunpolitikernas
mål är att Hafnarfjörðurs
skulder ska vara nere på
lagliga 150 procent år
Haraldur Líndal Haraldsson är ny
2018. Viktigast för att nå
som kommunchef i Hafnarfjörður.
målet är att arbetslösheten
fortsätter att sjunka och att bostadsbyggandet fortsätter att stiga. Haraldur Líndal Haraldsson hoppas ändå
att det ska gå snabbare än så.
– Hittar vi sätt att effektivisera driften kan det gå
fortare. Då ser framtiden ljus ut här i Hafnarfjörður. W

TVÅ ANDRA ISLÄNDSKA KRISKOMMUNER
Reykjavík När finanskrisen drabbade Island hösten 2008 avstannade

bygget av konserthuset Harpa i Reykjavík. Tillsammans med regeringen
tog kommunen beslutet att färdigställa det halvfärdiga bygget. Prislappen
slutade på nästan 2 miljarder kronor. Eftersom verksamheten inte går
runt skjuter ägarna till ytterligare 20 miljoner om året. Bygget av Harpa
har kostat varje islänning närmare 10 000 kronor.

Sandgerði Islands mest skuldsatta kommun där skulderna efter krisen

översteg intäkterna med 456 procent. Kommunens usla finanser innebar
2010 en skuld på 200 000 kronor per invånare. Har genom försäljningar,
skattehöjningar och nedskärningar bantat skulden till hälften. Sandgerði
ligger på sydvästra Island och har drygt 1 600 invånare.
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Så här analyseras en kommun

Hjälpen när
skulden blir hög
Kommuninvest är den aktör som varje år analyserar
flest svenska kommuner. Det handlar om att hålla koll på
kreditrisken hos medlemmarna som grupp, och att erbjuda
stöd till enskilda kommuner — som man gjort till Borlänge.

K

TEXT: LOTTA SJÖBERG ILLUSTRATION: TEAM HAWAII

ommuninvest har 280
medlemmar och deras
ekonomier analyseras
varje år. Det är ett sätt att
både hålla kreditrisken på
gruppnivå under uppsikt
och se till att de enskilda
kommunerna kan hantera
sin lånebörda. I förlängningen handlar det om
att svenska kommuner ska ha en långsiktig
finansiell bärkraft.
– Som kreditmarknadsbolag med tillstånd
från Finansinspektionen är analyserna en del
av villkoren för att bedriva vår verksamhet.
Men analysen är intressant också ur ett annat
samhälleligt perspektiv. Vi ger ut obligationer
för att erbjuda våra medlemmar krediter för
samhällsnyttig verksamhet och våra analyser
kan även fungera som ett stöd i planeringen av
den verksamheten, säger Maria Viimne, vice vd
för Kommuninvest.
Analysmodellerna och arbetsmetoderna är
utformade för att kunna möta båda behoven.
Med hjälp av en kvantitativ modell gör Kom-
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Del

2

av 2

I två delar tar vi upp hur långivare
gör analys av en kommuns
ekonomi och styre. Här Kommun
invests modell.

muninvest varje år en så kallad riskvärdesanalys
för varje medlemskommun. Kommunen får ett
värde mellan 0 och 13 som beskriver vilken
risknivå man har. Ju högre siffran är, desto större finansiell utmaning. Riskvärdet är kopplat till
kreditlimiten, som är det högsta kreditbelopp
som Kommuninvest ger en enskild kommun.
Efter en kvalitativ limitanalys kan limiten höjas.
– Kommuner med höga riskvärden över 7 får
en kontrollnivå i sin kreditlimit. Det för att vi
ska kunna komma in tidigt i processen när man
närmar sig högre skuldnivåer. Hälften av medlemmarna har en sådan kontrollnivå, säger Oscar
Hjelte, kreditriskanalytiker på Kommuninvest.

R

iskvärdet är en sammanvägning av
elva nyckeltal som är indelade i fem
områden: resultat, finansiell kapacitet,
likviditet, åtaganden samt inre och
yttre påverkan. Vissa av nyckeltalen sätts i relation till kommunens egen trend medan de andra
jämförs med genomsnittet för alla medlemmar.
– Vi ser över och uppdaterar modellen varje
år, just för att kunna fånga upp de kommuner

som relativt sett har en lite större utmaning,
säger Oscar Hjelte.
Årets förändringar är att balanslikviditet byts ut
mot skattekraft och att generella stats- och utjämningsbidrag per invånare ersätts av kommunkoncernens låneskuld i förhållande till omsättning.
– Skattekraft beskriver skatteunderlaget per
invånare, hur mycket inkomst en kommun har.
Det säger mer om den långsiktiga stabiliteten än
balanslikviditeten gör. Tappar kommunen skattekraft innebär det på sikt utmaningar, förklarar
Oscar Hjelte och fortsätter:
– Vi såg också att ett högt värde i utjämningssystemet, alltså att kommunen får stora bidrag,
inte säger så mycket om den finansiella styrkan.
Däremot finns kommuner som har god förmåga
att hantera en hög låneskuld tack vare att de
också har en hög omsättning.

En viktig del av analysen är att träffa kommunens representanter, inte minst för att de ska få
ge sin version av kommunens situation. Förutom
nyckelpersoner som politiska företrädare, kommunchef, ekonomichef och kommunfullmäktiges ordförande vill Kommuninvest gärna möta
representanter för bolagen.
– De får berätta om resultatutvecklingen,
investeringsplanerna och låneutvecklingen. Därefter beskriver vi vår syn på kommunen, säger
Oscar Hjelte.

– Som kreditmarknadsbolag med
tillstånd från Finansinspektionen är
analyserna en del av villkoren för att
bedriva vår verksamhet, säger Maria
Viimne, vice vd för Kommuninvest.

F

ör vissa kommuner som har ett riskvärde över 7 gör Oscar Hjelte och hans
kollegor också kvalitativa analyser,
som man gjort för Borlänge (se sidan
23). Det sker varje gång en kommun når sin
kontrollnivå i kreditlimiten, när en kommun
gör stora investeringar och för kommuner med
hög omsättning. Utifrån riskvärdesanalysen
ringar analytikerna in vilka problemområden
kommunen har i sin ekonomi. Inre och yttre
påverkan och åtaganden i kommunala bolag
är två områden som analytikerna ofta behöver
sätta under lupp.
– Vi har därför börjat arbeta med två särskilda uppföljningsmodeller. Kommunens påverkan bryter vi ner i ett antal underområden, som
exempelvis den inre styrförmågan, medelåldern
för kommunens anställda, befolkningens åldersstruktur och arbetslöshet, berättar Oscar Hjelte.
För det andra området – kommunens finansiella åtaganden i hel- och delägda bolag – bygger Kommuninvest upp en databas, som idag
innehåller siffror och framräknade nyckeltal för
omkring 2 000 bolag. Förutom att ge en bild av
den enskilda kommunens bolag är det möjligt
att jämföra med liknande kommuner och kommungruppen som helhet.
– Men det behövs viss kvalitativ analys även
här. Bostadsbolagen går ofta att jämföra mellan
olika kommuner medan energibolagen kan ha
väldigt olika struktur.

Från 2014 är kommunernas skatte
kraft en del av analysen. Säger mer
om stabiliteten än balanslikvididet,
menar Oscar Hjelte, kreditrisk
analytiker på Kommuninvest.

M

en kvalitativ analys behöver inte
bara ske på Kommuninvests initiativ. Varje medlem kan själv be
om en bedömning av kommunens
ekonomiska nuläge och framtidsutmaningar.
– Det är många som hör av sig, vissa för att
de är nyfikna på hur deras nyckeltal förhåller
sig till andra kommuner. Men egentligen har
alla kommuner, både små och stora, någon gång
behov av att se över den finansiella styrningen.
Det stora medlemsantalet och de många analyserna gör att Kommuninvests kreditriskanalytiker får en god sammantagen bild över trender
och utmaningar inom svensk kommunsektor. Ett
exempel är de senaste årens kraftiga ökningar av
låneskulderna.
– Ökningarna har framför allt drivits av befolkningstillväxt och energibolagsinvesteringar.
En hel del av energibolagen är dåligt kapitaliserade och har dålig lönsamhet. Det är viktigt att
kommunerna får lönsamhet i de investeringarna,
säger Oscar Hjelte.
En annan trend är att resultaten under ett antal år har blåsts upp av engångsintäkter i form
av återbetalda försäkringspremier.
– AFA Försäkring beslutade att sänka premier
för tidigare år och har därför betalat tillbaka
stora belopp till kommunerna. Under 2013
handlade det om cirka 11 miljarder kronor. Men
det är ju poster som inte påverkar kommunernas underliggande resultatutveckling.
Att jobba mer med resultatet ser Oscar Hjelte
som en av kommunernas utmaningar framöver.
– Det är viktigt att förstå vilka risker större
lån för med sig. En annan sak är att få ihop
kommunen som en koncern. Bolagen ska ju
finnas till för kommunen och vara en del av
kommunfullmäktiges uppdrag. W
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Borlänge, den femte mest skuldsatta kommunen i Sverige har en
total låneskuld på 4,1 miljarder. Hittills i år har Kommuninvest besökt
Borlänge tre gånger för att hjälpa till med den ekonomiska analysen.
Träffar med bland annat Jörg Bassek, tf ekonomichef, Jan Bohman,
kommunalråd och Håkan Eriksson, budget- och finanssamordnare.
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”Ökad befolkning
kräver investeringar”
Borlänge kommun brottas med en hög skuldsättning samtidigt
som befolkningstillväxten gör att det behövs nya investeringar.
Vi besökte Borlänge för att se hur kommunen tillsammans med
Kommuninvest sett över sin ekonomi.
TEXT: ANNA SPÄNGS FOTO: THOMAS FAHLANDER

N

är man stiger av tåget i
Borlänge är det svårt att
inte lägga märke till den
stora IKEA-skylten vid
Norra Backa handelsplats
– det största handelscentrumet i regionen. Totalt
har kommunen investerat
omkring 450–500 miljoner kronor för att ge
plats åt Norra Backa och IKEA. En investering
som bidragit till att Borlänge är den femte mest
skuldsatta kommunkoncernen i Sverige i skrivandes stund.
Skuldsituationen är tillsammans med ett negativt driftresultat Borlänges största utmaning
på lång sikt. Men investeringar liknande den i
det nya handelsområdet har varit nödvändiga
för att lyckas med att omstrukturera Borlänge.
Det menar kommunens kommunalråd Jan
Bohman (S).
– I Borlänge har vi hittat fler ben att stå på
utöver stålindustri och pappersbruk. Hade vi
gett sjutton i att investera tror jag att Borlänge
hade krympt, säger han och tillägger insiktsfullt

att det som varit problemet och fortfarande till
viss del är ett problem är att kommunen under
många år haft svårt att hålla driftbudgeten.

B
FAKTA OM BORLÄNGE
Antal invånare: 50 023
Låneskulder per invånare: ca
82 300 kr, rikssnitt ca 48 600 kr
Prognostiserat driftresultat
2014: –20,8 miljoner
Prognostiserat resultat 2014:
21,5 mkr (budget 25,6 mkr)
Totalt riskvärde från Kommun
invest: 5, tre års medelriskvärde 8
Källa: Kommuninvest och Borlänge
Kommun

orlänge har idag en total låneskuld
på 4,1 miljarder kronor och ju högre
skuld desto bättre driftresultat och
kassaflöde behövs. En viktig samtalspartner i frågorna kring kommunens ekonomi
är Borlänges största långivare Kommuninvest.
– Om jag förstått Kommuninvest rätt så är
det driftunderskottet som de är mest oroade
över. I övrigt har vi väldigt välskötta bolag som
jag vet att man diskuterat värdet av med Kommuninvest, säger Jan Bohman.
Jan Bohman syftar på Borlänges allmännytta med över 6 000 lägenheter och Borlänge
Energi som går med vinst. Tillgångsmassan är
ett diskussionsämne som kommunen tagit upp
tillsammans med Kommuninvest. Kreditlimiten
bygger på en individuell bedömning och finns
det särskilda skäl så kan den höjas. Borlänge
har höjt limiten två gånger.
Kommunens sektorschef för verksamhetsstöd a
Kommuninvest Dialog #1 2015
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”

Om jag förstått Kommuninvest rätt
så är det driftunderskottet som de
är mest oroade över.

3
RÖSTER
FRÅN
BORLÄNGE
KOMMUN
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Jan Bohman, kommunalråd Borlänge

och tillförordnade ekonomichef Jörg Bassek ser
inget fel i en förhöjd limit.
– Har vi stora värden i våra bolag, en positiv
befolkningsutveckling, positiva resultat – trots
att de skulle kunna bli högre – talar inget emot
en höjd limit. Däremot är det viktigt att vi jobbar med skuldförvaltning. Inte minst när man
ligger på femte plats i Sverige, säger han.
Jörg Bassek förklarar att Borlänges starka
befolkningsutveckling kommer att kräva stora
investeringar av kommunen under en lång tid
framöver. Men att den redan höga upplåningen
i bolagen gör att utrymmet för nya investeringar
är begränsat. Just nu pågår därför framtagandet
av en ny finansieringsstrategi för att klara den
växande kommunens investeringsbehov.
– Vi är mitt uppe i en analysfas av hur vi
ska klara finansieringen framöver och då får vi
mycket goda råd och analyshjälp från Kommuninvest, säger Jan Bohman.
Han får medhåll av Håkan Eriksson, budgetoch finanssamordnare i Borlänge kommun, som
berättar att det hela tiden sker en dialog med
Kommuninvest för att hitta lösningar till Bor-

JÖRG BASSEK

t.f ekonomichef
– Borlänge kommun har tagit beslut för
skola och äldreomsorg som ligger på närmare två miljarder kronor för de närmaste
17 åren. Så behovet av investeringar är
verkligen uppdämt eftersom bolagen tagit
nästa hela upplåningsutrymmet.

länges ekonomiska situation. Dialogen är enligt
Håkan Eriksson mycket viktig.
– Det som är en oerhörd hjälp är att Kommuninvest är specialister på kommuner. De är
den största kreditgivaren till kommunsektorn
och just deras förståelse för kommuner är oerhört viktig, säger han.

U

nder 2014 har Kommuninvest besökt
Borlänge tre gånger. Det är kommunen som har bett dem komma. Första
gången var i februari på ett möte
med budgetberedningen i kommunstyrelsens
finansutskott. De förtroendevalda behöver enligt
Håkan Eriksson förstå den ekonomiska situationen och ha en nyanserad bild av denna.
– Vi tjänstemän kan tala om att vi är skyldiga
4,1 miljarder, men vad säger det politikerna?
Det finns ett behov av att se vad vi har använt
pengarna till och att vi behöver fortsätta investera
i tillgångssidan om den inte ska förfalla. Det ger en
extra tyngd i det vi tjänstemän berättar när Kommuninvest som extern part kommer in och belyser
samma frågor, avslutar Håkan Eriksson. W

HÅKAN ERIKSSON

Budget- och ﬁnanssamordnare
– Hela kommunsverige trattas ju ned
i Kommuninvest och det är ju klart att
de sitter med en oerhörd kunskapsbas.
Det vore dumt om de inte nyttjade den
kunskapsbasen för att hjälpa kommunkollektivet att få en bättre ekonomi.

JAN BOHMAN

Kommunalråd (S)
– I Borlänge har vi hittat flera ben att stå
på utöver stålindustri och pappersbruk.
Hade vi gett sjutton i att investera tror
jag att Borlänge kommun hade krympt.

Örebro redo att
betala extra insats
Efter Kommuninvests föreningsstämma i april kan
medlemmarna gå in med en extra medlemsinsats.
– Kommuninvest spelar en viktig roll och förslaget till
Kommunstyrelsen som ska besluta i frågan är att
Örebro kommun ska gå in med hela insatsen, säger
kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad.
TEXT: JONAS LANNERING FOTO: DAN LINDBERG
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KAPITALFÖRSTÄRKNING
DETTA ÄR BAKGRUNDEN
• Efter finanskrisen 2008 ställer
EU högre krav på finansbranschen. Det innebär främst att
banker och finansinstitut måste
öka sin kapitalbas, eller brutto
soliditet.
• Vilken nivå av bruttosoliditet
som kommer att krävas är i fortfarande osäkert. Det har talats
om nivåer mellan 1,5 % och 4,5
% beroende på verksamhetens
risknivå. Eftersom Kommuninvest är ett lågriskinstitut räknar
man med att erhålla en lägre
procentsats.
• Den nuvarande modellen för
Kommuninvests kapitalförstärkning bygger bland annat på extra
medlemsinsatser.
• Senast den 1 januari 2018 ska
alla medlemmar ha nått upp
till miniminivån 200 kronor per
invånare. Högsta insatsnivån är
900 kronor per invånare.
• Hälften av medlemmarna har
redan klarat miniminivån. Många
har redan nått 50 procent av
högstanivån.
• De medlermma som ökar sin
insats över vissa tröskelnivåer;
50 %, 75 % och 100 % får:
- Minskade krav på årlig insats.
- Rätt att i ökad grad bokföra
sin återbäring och räntan på
insatskapitalet som intäkt i sin
resultaträkning.
• Baserat på vad medlemmarna
sagt vid medlemssamråden
tror Kommuninvest att de flesta
medlemmarna kommer att betala
in högstanivån – eller huvuddelen
av den – under 2015. Kapitaluppbyggnaden fortsätter till 2018,
då EU:s krav sätts i verket.
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E

n doft av brända mandlar
sprider sig över Stortorget
där Engelbrektstatyn står tätt
omgiven av torgförsäljare.
I Örebro pågår marknaden
Hindersmässan när vi besöker
kommunalrådet Lena Baastad
(S) och ekonomidirektören
Anne Andersson i stadens rådhus. Det är en av
stadens mest långlivade traditioner som sedan
1300-talet har förvandlat stadskärnan till ett
marknadsmyller den sista veckan i januari.
– Jag tycker att den här marknaden är ganska
talande för Örebro. Det finns en stark tradition
av näringsverksamheter, olika folkrörelser och
ett starkt civilsamhälle. Tillsammans skapar det
bra förutsättningar för samverkan som jag tror
präglar staden, säger Lena Baastad och blickar
ut över torget.
Ämnet för dagen är kapitalförstärkningen i
Kommuninvest och just nyttan med samverkan
är ett återkommande tema i vårt samtal.
På den senaste föreningsstämman röstade
Kommuninvests medlemmar igenom möjligheten att genom extra medlemsinsatser stärka
bolagets kapital och därmed kunna leva upp till
lagstiftningens minimikrav 2018. På årets föreningsstämma i april ska beslutet åter klubbas
igenom innan de nya stadgarna träder i kraft.
Örebro kommun är en av de kommuner som
därefter förväntar sig att gå in direkt med hela
sin extra medlemsinsats.
– Det känns självklart för oss, säger Lena
Baastad och får medhåll av Anne Andersson.
Örebro har en stark tradition av samverkan vare
sig det rör sig om universitetet, föreningslivet
eller med andra kommuner som är fallet med
Kommuninvest, påpekar Lena Baastad.
Anne och Lena fortsätter att berätta om Örebros utveckling under det senaste decenniet som
nybliven universitetsstad med stark befolkningstillväxt. De tycker att Örebro på kort tid har
gått från en ganska anonym stad till att bli en
liten storstad med starkt näringsliv och växande

kultursektor. Men utvecklingen innebär också
stora utmaningar och kräver finansiella resurser.
– Vi behöver göra stora investeringar i exempelvis bostäder, äldreboenden och skolor, men vi
måste också orka med att investera i idrotts- och
kulturanläggningar för att kunna vara en attraktiv stad även i framtiden, säger Lena Baastad.
– Där spelar Kommuninvest en viktig roll för
oss. Vi vill kunna ha en spridd upplåning och
är därför väldigt angelägna om Kommuninvest
och ställer verkligen upp på hela den kollektiva
tanken, berättar Anne Andersson och tillägger
att Örebro lånar drygt 2 miljarder av Kommuninvest.

A

tt gå in med den extra medlemsinsatsen direkt efter föreningsstämman i
april är enligt Lena Baastad ett sätt
för Örebro kommun att visa att man
tycker att samarbetet är viktigt. Örebro tillhör
inte de kommuner som lånar mest pengar av
Kommuninvest, men Lena och Anne värdesätter
den roll som bolaget har fått inom finanssektorn.
– Det behövs ett bolag på marknaden som
inte drivs av stora vinstintressen och som kan
fungera som regulator så att priserna blir rimliga
för kommunalt finansierad verksamhet, säger
Anne Andersson.
Vårt samtal om kapitalförstärkningen av
Kommuninvest går vidare till själva pudelns
kärna. Vad innebär det egentligen för en enskild
kommun att gå in med en extra medlemsinsats i
Kommuninvest?
– Det är såklart mycket pengar, säger Lena
Baastad. Medlemsinsatserna baseras på antalet
invånare vilket leder till ett större belopp för
kommuner som Örebro. I dagsläget räknar man
med att kommunens medlemsinsats kommer
landa på ungefär 85 miljoner kronor.
– Det rör sig om ett affärsmässigt beslut,
försäkrar Anne Andersson och säger att Örebro
kommun får bra avkastning på pengarna. När
en medlem har uppnått den övre insatsnivån
kommer den kunna resultatföra den årliga

– Det känns självklart för oss, säger Lena Baastad och
får medhåll av ekonomidirektören Anne Andersson när
frågan om kapitalförstärkning kommer upp.

”

Vi vill kunna ha en spridd upplåning och är därför
väldigt angelägna om Kommuninvest och ställer
verkligen upp på hela den kollektiva tanken.

återbäringen och räntan på insatskapitalet som
en intäkt. Vilket enligt Anne gör medlemsinsatsen till en långsiktig investering som kommunen
lika gärna kan ha i Kommuninvest som någon
annanstans.

U

nder medlemssamråden i vinter har
många medlemskommuner uttalat sig
positivt om att snabbt bidra med de
pengar som krävs för att klara kapitaliseringskravet. Och Lena och Anne uttrycker en
förhoppning om att andra medlemmar kommer
till samma slutsats som Örebro kommun.
– Ja, jag hoppas ju och tror att de som är

Anne Andersson, ekonomidirektör

medlemmar idag går in och betalar sina extra
medlemsinsatser. Och när jag lyssnar av med
mina kollegor så har jag fått positiva signaler,
säger Lena Baastad.
– Jag tror att alla som sitter med frågan ser
det som jag; att det här är ett bra sätt att gå in
med medel eftersom man får en bra avkastning.
Sen har jag såklart stor respekt över att kommuner kan sitta i lägen där man tycker att det här
är svårt. Men jag hoppas att alla som har den
reella möjligheten ser värdet i att man snabbt
kommer upp till den summa som krävs. Det ger
en bra signal om samarbetets styrka till omvärlden, svarar Anne Andersson. W
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På gång

Nu är det dags för
Kommuninvests föreningsstämma
Kommuninvests föreningsstämma är tillfället för alla medlemmar att träffas och göra sin röst hörd. Stämmans tema i år är
The Global Village, den globala byn. Om hur informationssamhället påverkar sättet vi arbetar och bor. Här programmet
ocn några av talarna.
Anmäl dig på kommuninvest.se senast den 24 mars. Vi möts den 16 april på Clarion Hotel Sign i Stockholm.

NÅGRA AV TALARNA

PROGRAM
Ardalan Shekarabi
Civilminister

(Med reservation för eventuella ändringar)

Ardalan Shekarabi är socialdemokratisk politiker
och är sedan valet i höstas Sveriges civilminister. Civilministerns ansvarsområden är bland
annat kommuner och landsting/regioner samt
statlig förvaltning. Ardalan har tidigare varit
förbundsordförande i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) samt ordförande i
Socialdemokraternas kriskommission.

10.00 Inledning. Tomas Werngren, VD Kommuninvest

09.30 Registrering och kaffe
10.10 Brit Stakton, Mediestrateg
10.50 Kaffepaus
11.10 Hiroshi Watanabe, VD Japan Bank for International Co-operation
11.40 Magnus Lindkvist, Futurolog
12.30 Lunch
13.30 Ardalan Shekarabi, Civilminister

Brit Stakton
Mediestrateg

13.50 Stipendieutdelning

Mediestrateg med mer än 20 års erfarenhet
av digital kommunikation. Brit vill bidra till den
samhällsförändring som är möjlig genom digitaliseringen. Hon följer med stort intresse vad som
händer i de demokratirörelser som växer fram
tack vare nätet och hur start-up scenen ser ut.
Vilka tjänster utvecklas och vilka utvecklas inte?
Hon anser att livet är för kort för att inte försöka
bidra till att fler människor får verktyg att agera
och kunna bidra till förändring.

14.10 Ordförandenas tal.
Ann-Charlotte Stenkil, Ordförande Kommuninvest ekonomisk förening
Ellen Bramness Arvidsson, Ordförande Kommuninvest i Sverige AB
14.40 Paus
14.50 Tal av VD och vice VD
15.40 Kaffepaus
16.00 Föreningsstämma
19.00 Middag och underhållning

Magnus Lindkvist
Trendspanare och futurolog
Ingenting är så påverkat av nuet som framtidsprofetior. Insikten om det är utgångspunkten
för Magnus Lindkvists arbete. De flesta
framtidsprofetior presenterar framtiden bara
som en förlängning av nuet. Vad vi får reda på
är nästa hösts redan bekräftade trender. Men i
sina föredrag och sina tre böcker – “Everything
we know is wrong”, “Attack of the unexpected” och “When the future begins” – utmanar
Magnus Lindkvist hela vårt sätt att tänka och se
på framtiden.
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Rapport om kommunsektorns investeringar
Kommunsektorns investeringar – 2015 är planerad
att publiceras i juni 2015. Rapporten kommer att
bestå av två huvudavsnitt. Avsnitt ett avhandlar
kommunsektorns investeringar under 2013 uppdelat på sektors-, kommungrupps- och kommunnivå,
medan avsnitt två går igenom vilken typ av investeringar som kommunerna respektive landstingen
genomförde under samma år.

5 frågor till en förnyare

Läsa är
demokrati
TEXT: RAMIN RAHMANI FOTO: PETTER COHEN

Barn och ungdomar blir allt sämre på att läsa.
Västerås stad satsar därför på en litteraturfestival
för att vända trenden och inspirera unga att kliva in
i litteraturens värld. Anne Ljungdahl, skolbiblioteksutvecklare i Västerås stad, är den som lade fram idén.
Vad går Litteralajk ut på?

– Det är en litteraturfestival som ska stimulera barn och ungas
språk, i synnerhet unga pojkars. Det är en oroande utveckling
med allt färre pojkar som intresserar sig för läsning. Samtidigt
sjunker läs- och skrivförståelsen i landet. Det här är ett sätt att
uppmärksamma läsningens betydelse.
Varför är det viktigt med läsning för barn?

– I längden är det en fråga om demokratin. Har du inget språk
så får du svårt att klara dig i vårt informationssamhälle. Det är
som om det inte finns någon bokslukarålder längre. Vi vuxna
behöver vara goda förebilder för våra barn.
Vad har ni för budget?

– Vi fick 200 000 kronor för 2014 från Västerås stad, hälften
var från olika förvaltningar. Vi har också bjudit in andra samverkanspartners vilket gav en större budget. Vi har också fått
större synlighet genom att fler organisationer engagerade sig.
Kommer festivalen återkomma?

– Den kan bli ett årligt inslag i det lässtimulerande arbetet om
den faller väl ut. Nu är det första gången och mycket ska göras.
Vi lever kanske i en bubbla men det är i uppdraget sagt att
slår det väl ut ska vi fortsätta. Vi har bett en utomstående att
följa upp och undersöka om det gav någonting. Landstinget i
Västerås har i sin kulturplan angett att de gärna vill utvidga det
här till en festival till hela länet.
Har du tips på hur man kan läsa mer?

– Biblioteken. Där främjas möten, vi möts i ögonhöjd och lär
känna varandra över ett samtal. Om jag då som bibliotekarie
träffar dig och får reda på vad du gillar att läsa, kan jag lära
dig att ta fram det du gillar. Skolbiblioteken är jätteviktiga. Där
är alla barn. W
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Kommuninvests
föreningsstämma
The Global Village – den globala byn

Den 16 april äger Kommuninvests föreningsstämma rum i Stockholm.
Välkommen till en spännande heldag fylld av inspirerande
föreläsningar och möten. Några av talarna är:

Magnus Lindkvist
Futurolog

Brit Stakton
Mediestrateg
Läs mer och anmäl dig på
www.kommuninvest.se/stamma

Hiroshi Watanabe
VD, Japan Bank for
International Co-operation

