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VERKLIGHETEN KNACKAR PÅ DÖRREN.  
DET ÄR HÖG TID ATT SLÄPPA IN DEN. 
Ett av SvErigES mest framgångrika kommu
nala samarbetsprojekt firar trettioårsjubi
leum nästa år. Men framgång är sällan given. 
Till en början fnös det finansiella etablisse
manget åt idén att kommuner och landsting 
skulle samverka. Men snabbt visade det sig 
att idén i allra högsta grad hade bärkraft. 
Under årens lopp har miljardbelopp i form 
av lägre räntekostnader kommit skattebeta
larna tillgodo.

Att ta till sig Kommuninvests särart är inte 
alldeles så enkelt. Därför har många gånger 
både rikspolitiker, journalister och andra 
satt etiketten ”bank” på verksamheten. Det 
har lett till att vi rätt ofta sorteras i samma 
grupp som de traditionella bankerna. När 
Europeiska Unionen som ett led i att undvika 
framtida finanskriser, vill höja bankernas 
och kreditinstitutens kapitalbas i form av ett 
krav på en viss bruttosoliditetsnivå, är risken 
uppenbar att Kommuninvest får samma krav 
som bankerna. ”Men alla ska väl behandlas 
lika?”, kanske någon tänker. Absolut, tycker 
vi. Och likabehandlingen bör naturligtvis 
vara kopplad till den risknivå varje kredit
institut befinner sig på. En traditionell bank 
har ju risk som en del av sitt affärskoncept. 
Genom förhoppningsvis smarta affärer ska 
de leverera höga vinster till sina aktieägare. 

KommuninvEStS affärsmodell är den  mot  
 satta: genom att undvika risker ska vi 
leverera säkra och effektiva kreditlösningar 
till våra medlemmar – svenska kommuner, 
landsting och regioner. Kommuninvest är 
ett exceptionellt lågriskinstitut. Genom 
medlemmarnas solidariska borgen och egna 
beskattningsrätt har vi investerarnas och 
kreditvärderingsinstitutens respekt. Av de 

sistnämnda har vi fått det högsta kreditbety
get man kan få trippelA. Det är något ingen 
svensk bank är i närheten av.

Våra ägare är inställda på att möta de 
ökade EUkraven. På vår senaste förenings
stämma, april 2015, bestämde en enhällig 
stämma att införa en aktiv modell där alla 
ägare skjuter in extra medlemsinsatser för att 
möta ett bruttosoliditetskrav på 1,5 procent. 
Denna manifestation är glädjande och är 
ett tydligt kvitto på tron på ett kommunalt 
finanssamarbete. 2016 förväntas EU ta beslut 
om den bruttosoliditetsnivå som ska träda i 
kraft 2018. Skulle nivån landa på 3 procent 
uppstår en märklig situation. För att möta en 
sådan dubblering av bruttosoliditetskravet, 
skulle verksamheten – vid en utlåningsnivå 
om 400 miljarder – tvingas tillföra ytterligare 
sex miljarder till det egna kapitalet. Redan i 
dag har Kommuninvest så överdimensione
rade skyddskrav att de påverkar samarbetets 
finansiella effektivitet negativt.

Därför måStE vi be beslutsfattare i Sverige 
och i EU att öppna dörren för verkligheten: 
ska kommunsektorn även i fortsättningen 
investera miljarder i välfärd, måste kapital
kraven vara rimliga i relation till vår risk.

Svenska kommunal och landstingspoli
tiker vill även i framtiden investera i skolor, 
sjukhus, energianläggningar och bostäder. 
Det märker vi inte minst på vår utlånings
ökning. Därför är det viktigt att skapa bra 
förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Samarbete ska inte bestraffas. Det bör 
förstås vara likartade villkor för kommunal 
finansiering oavsett om en kommun väljer 
att ordna sin egen finansiering eller om 
 kommuner samverkar i finansieringsfrågor. 
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#2 2015

Betala om ni ska åka med

Stort intresse för gröna lån
Nu sjösätter Kommuninvest gröna lån. Björn Söderlundh och 
Petra Mangnäs har varit med att ta fram den nya produkten.

5

Höghastighetsbanan mellan Stockholm och Malmö har ställt frågor om medfinanisering på sin spets.

16 Ministern med ett ben i varje kultur
Född i Iran och papperslös flykting första tiden i Sverige. Civil
minister Ardalan Shekarabi har kvar sina band till hemlandet. 18

99 idéer om hur 
välfärden räddas

Sören Häggroth och Lars M 
 Anderssons andra bok om framtidens 

utmaningar för kommunerna.

24
Cesam öppnar dörrar  

till medborgarna
Cesam lär ut metoder  

för att få ökat medborgar
engagemang. 

27
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Räntepolitiken har inte 
fungerat i Japan 

Japanska bankmannen Hiroshi 
Watanabe tror inte att man med 
låg ränta får fart på inflationen.

22
Globalisering och IT  

går hand i hand
Den globala byn och digital 

 framtid var temat på Kommun
invests årsstämma.

12
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Mer bidrag om barnen är länge i förskolan
Hur längE barnEn är på förskolan 
har betydelse för hur mycket kom
munerna får i skatteutjämning. Det 
blir tydligt när Statskontoret nu fått 
ny statistik från Skolverket som visar 
på lägre närvaro i vissa kommuner. 
Resultatet om förslaget, med namnet 

Delmodellen för förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet, 
tas blir att kommuner som Ludvika 
och Bromölla tappar 339 kronor per 
invånare. Rättvik å andra sidan är 
vinnare med 468 kronor extra i bidrag 
per invånare.

Studie om invandrare  
som resurs i kommunerna 
På vilKEt Sätt Kan invandrare vara en resurs  
i stagnerande kommuner? Och vilka faktorer är  
det som påverkar möjligheterna för invandrare  
att  klara sig på sina nya bostadsorter? Det ska 
 forskarna Karl Wennberg och Åsa Bråmå på 
Institutet för Analytisk Sociologi titta närmare på 
de närmaste två åren. Till det har Kommuninvest 
bidragit med 600 000 kronor i ett forskningsanslag.

– Det som är unikt är att vi har tillgång till 
 material som visar familje och släktband.  
Med det kan vi studera hur nätverken påverkar 
chanserna för invandrare att etablera sig och få 
 sysselsättning på en ort, säger Karl Wennberg.

Kommuner slarvar  
med rådgivning 
KommunErna Har ökat sina resurser 
till budget och skuldrådgivningen, 
men det är fortfarande en del kom
muner som lägger få timmar per vecka 
på att hjälpa sina invånare med deras 
ekonomiska problem. Det konstaterar 
Konsumentverket i en rapport. Rekom
mendationen är att den som söker råd 
och stöd ska erbjudas en första kontakt 
senast inom fyra veckor. Den tidsgrän
sen klarar 80 procent av kommunerna.

Noterat

av Sveriges kommuner tror att de kommer att 
påverkas av klimatförändringar. Trots det upp-
ger var femte kommun att de inte arbetar med 
klimatanpassning i dagsläget. Det visar en kart-
läggning av Sveriges kommuners arbete med 

klimatanpassning som IVL Svenska Miljöinstitu-
tet och Svensk Försäkring har gjort. I rankingen 
var det Kristianstad som fick högsta poäng för 
sin klimatanpassning bland de stora kommu-

nerna, följt av Botkyrka och Göteborg. Leksand 
har fått högst poäng bland de mellanstora 

kommunerna följt av Lomma och Trelleborg.

96%

är senaste ratingen av Kommuninvest. Det är 
kreditvärderingsinstitutet Moody’s som ger 

Kommuninvest den högsta möjliga nivån, Aaa, 
med stabila utsikter. Moody’s konstaterar i sin 

analys att Kommuninvest har en stabil ekonomi 
som följd av att kommuner och landsting är 
ägare som kollektivt ansvarar för bolagets 
finanser. Kommuninvest har motsvarande 

 kreditvärdighetsbetyg från Standard & Poor’s.

Aaa
Karl Wennberg,  

forskare på Institutet  
för Analytisk Sociologi,  
Linköpings Universitet.
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Hur kommer  
man med tåget?
Frågan om kommunal medfinansiering har åter blivit en 

het fråga – denna gång aktualiserad av höghastighetsbanan 
mellan Stockholm och Malmö. Dialog satte örat mot rälsen 

för att ta reda på hur tongångarna går.
TEXT: KARL BRUZE   FOTO: KASPER DUDZIK / TT
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Å ren 1965–1974 var en 
investeringsintensiv period  
då bland annat stora 
mängder bostäder byggdes 
tack vare statliga bidrag. 
När husen nu renoveras 
finansieras de av kom
munerna själva. Parallellt 

blir det också allt vanligare att kommunsektorn 
medfinansierar statlig infrastruktur. Men var 
går gränserna mellan vad som är kommunalt 
och statligt ansvar? Vilka kriterier ska man ta 
hänsyn till när projekt får stöd? 

När Dialog ringer runt för att förstå mer om 
medfinansiering, att någon är med och betalar 
för det som någon annan äger, är ambitionen att 
skriva ur ett brett perspektiv, om olika områden. 
Men snart är det tydligt att alla man pratar med 
kommer in på statlig infrastruktur och höghas
tighetsbanan mellan Stockholm och Malmö. Här 
verkar det finnas ett stort pratbehov. Det är som 
bekant inte bestämt hur järnvägen ska dras på 
hela sträckan. Det finns bitar där olika orter på 
samma breddgrad vill vara stationer, samtidigt 
som diskussioner förs om vilka möjligheter res
pektive kommun har att medfinansiera statens 
investering. Frågan om sträckningen har onekli
gen satt medfinansieringsfrågan på kartan igen.

Hos SKL på Hornsgatan i Stockholm 
blandar man inte in sig i vilken 
sträckning järnvägen får – där är man 
som intresseorganisation helt neutral. 

Men processen har man synpunkter på.
– Är det vilka som är beredda att betala mest 

som ska avgöra, eller är det något annat som ska 
avgöra var spåret ska gå, frågar Gunilla Glasare, 
avdelningschef för tillväxt och samhällsbyggnad 
hos SKL, retoriskt. 

SKL:s poäng är att man bör diskutera utifrån 

ett övergripande nationellt perspektiv. Andra 
uttrycker det på liknande sätt och pekar på att 
medfinansiering skapar en situation som gör 
det möjligt för vissa att ”köpa sig före i kön”. 
Exempelvis slog Statens medicinsketiska råd 
i januari på denna grund fast att medfinansie
ring inte är etiskt godtagbart inom offentligt 
finansierad vård. När det gäller infrastruktur har 
invändningarna kring medfinansiering hittills 
varit mindre uttalade, men det är tydligt att de 
pågående diskussionerna kring höghastighets
banan rör upp känslorna, inte minst då i de 
berörda kommunerna i södra Sverige.

Att det aldrig är hugget i sten var en 
järnväg ska dras tycks vara en etable
rad sanning i Småland. I Träslända, 
några kilometer från dagens centrala 

Nässjö, levde Petter Jönsson på artonhundrata
let. Han var lantbrukare, riksdagsledamot och 
enligt den nutida kommunens webbplats ”en 
ivrig försvarare av kungen och hans ministrar” 
vilket ledde till att Petter Jönsson ”ofta sågs som 
gäst på slottet”. 

Det är oklart vilken betydelse Petter Jöns
son hade för att landsbygdssocknen Nässjö 
förvandlades till en blomstrande järnvägsort. 
Formellt beslut om järnvägen fattades efter hans 
död. Han lär ha sagt ”järnvägen skall gå förbi 
Träslända, för där bor jag” men mycket tyder på 
att det var en ironisk kommentar. 

Hur ser då regeringen på frågan om vem som 
ska vara med och betala och vad man kan kräva 
i utbyte. Infrastrukturminister Anna Johansson 
(S) framhåller att dagslägets stora investerings
behov – tillsammans med underskott i statens 
ekonomi – gör att alla möjliga typer av diskus
sioner kring finansiering kommer vara ”levande” 
diskussioner. 

– Medfinansiering är i första hand ett sätt att 

FÖRHANDLINGAR FRAM 
TILL HÖSTEN 2017
Höghastighetsjärnvägar ska 
 byggas från Stockholm till Göte-
borg respektive Malmö. Den så 
kallade Sverigeförhandlingen har 
i uppdrag att möjliggöra genom-
förande och ta fram förslag till 
principer för finansiering. Under 
2016 påbörjas en förhandlingsfas 
som beräknas vara klar hösten 
2017. Vid utgången av 2017 ska 
en slutrapport vara presenterad 
för regeringen.

Källa: sverigeforhandlingen.se 

Medfinansiering
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se till att den som har mest nytta av en investe
ring också bidrar till att den blir av, menar Anna 
Johansson. 

När det finns många olika möjliga projekt att 
välja mellan ger möjligheterna till medfinansie
ring en antydan om vad som bör väljas. Medfi
nansiärernas betalningsvilja blir ett bevis för att 
ett projekt är värt att genomföra. 

Men även om det främsta argumentet för 
medfinansiering är att det är ett sätt att säker
ställa att ett visst projekt verkligen har betydelse, 

finns alltid en hypotetisk möjlighet att det är fel 
projekt som genomförs. Riksrevisionen hävdade 
2011 att ”systemet där kommuner bidrar med 
pengar till statliga infrastruktursatsningar” inte 
är effektivt, bland annat därför att resursstarka 
intressenter tidigare kunnat få igenom sin vilja.

Ur effektivitetssynpunkt är grundproblemet 
att den som äger och kontrollerar något också 
bör vara den som betalar för det. Teoretiskt sett 
är helt enkelt många människor och organisatio
ner benägna att begära mer om de vet att de 

Är det vilka som är beredda att betala mest  
som ska avgöra eller är det något annat som  
ska avgöra var spåret ska gå.” Gunilla Glasare, avdelningschef för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

2
timmar blir restiden mellan Stock-
holm och Göteborg med höghastig-
hetståg som färdas i 320 kilometer 
i timmen. Resan mellan Stockholm 
och Malmö skulle bara ta 2,5 timmar.

Gunilla Glasare, avdelningschef för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL, är tveksam till att kommunsektorn överhuvudtaget ska medfinansiera statlig infrastruktur. 
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Infrastrukturminister Anna  
Johansson, S, vill inte lova 
någon särskild utredning om 
medfinansiering. Här prov
åker hon nya snabbtåget 
MTR Express till Göteborg.
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bara kommer att behöva stå för en liten del av 
notan. Från SKL:s sida är man därför också även 
tveksam till att kommunsektorn överhuvudtaget 
ska medfinansiera statlig infrastruktur. 

– Vi tycker att de som äger också ska betala, 
säger Gunilla Glasare. 

Infrastrukturminister Anna Johansson sticker 
inte under stol med att det finns en upplevd 
problematik kring medfinansiering:

– Jag har en allmän känsla av att det inte har 
varit tillräckligt tydligt att prioriteringslistan 
gäller, utan att det har funnits tillfällen då kom
muner och regioner har kunnat köpa sig före 
i kön och att det har bidragit till en minskad 
tilltro till statlig planering, säger Anna Johans
son och tillägger att det i vilket fall är så att 
upplevelsen av att det är så har förekommit och 
det är ett problem.

Från ekonomhåll har det alltid funnits 
”stor skepsis” kring medfinansiering, 
berättar Lars Hultkrantz, professor i 
nationalekonomi vid Örebro Universi

tet och projektledare för LOGFIN som syftar till 
att främja forskningen om den svenska kom
munsektorns skuldförvaltning och finansiella 
förutsättningar.

– Medfinansiering har uppfattats som ett sätt 
att gå runt nationella prioriteringar och få ige
nom mindre lönsamma projekt, sammanfattar 
han och nämner bland annat Västlänken, vars 
samhällsekonomiska lönsamhet ifrågasatts. 

Ett annat motargument är att medfinansiering 
också kan vara ett sätt att gå runt saldokrav, och 
överskottsmål som följde i spåren av budgetsa
neringen. Dessa två argument står tillsammans 
mot argumentet att medfinansiering är ett sätt 
att säkerställa att ett projekt är meningsfullt. 

SKL vill att staten ska 
ta initiativ till en utred
ning om medfinansie
ring. Anna Johansson 
vill inte lova någon 
särskild utredning, 
men framhåller att 
frågorna behöver 
utredas inför infra
strukturpropositionen 
som ska läggas fram 
till riksdagen 2016.

Det har nämnts att 
senast 1 juni 2015 kommer lagändringsförslag 
finnas som ska underlätta för kommunsektorn 
att medfinansiera statlig infrastruktur; genom 
att vid markexploateringen föra över kostna
der till privata fastighetsägare. Om eller hur 
förändringarna samtidigt kommer att kunna 
underlätta mer lokala investeringar, i kommu
nala eller regionala infrastrukturprojekt, har 
inte framgått. Terrängen är snårig. En kommun 
får inte göra något som kan gynna en enskild 
näringsidkare, medan det inte finns motsvaran
de hinder för staten att göra något som gynnar 
en enskild kommun. 

Nyköping är en av kommunerna som 
får höghastighetståg inom något tiotal 
år. Christian Udin är ansvarig från 
kommunens sida och berättar om hur 

förändringen väntas vidga arbetsmarknaden. 
Däremot är han skeptisk till möjligheterna för 
kommuner att medfinansiera statlig infrastruk
tur genom exploateringsnetton.

– Staten vill att vi som kommun ska ta ut en 
del av dessa netto för att finansiera järnvägen. 
Det blir svårt för oss i kommunen att ta ut en a

Jag har en allmän känsla av att det inte har varit 
tillräckligt tydligt att prioriteringslistan gäller, 
utan att det har funnits tillfällen då kommuner 
och regioner har kunnat köpa sig före i kön.” Anna Johansson, infrastrukturminister 

LAGÄNDRINGAR  
FÖR ATT MÖJLIGGÖRA  

MEDFINANSIERING

 2009
Tillåter medfinansiering i väg och 
järnväg som ligger utanför den 
egna administrativa gränsen.

 

2010
Kommunerna får möjlighet att 

redovisa medfinansiering i statlig 
infrastruktur i balansräkningen.

 

2013
Medfinansiering tillåts även för 

sjöfartsinfrastruktur som farleder 
och slussar.

 

2014
Lag om elektroniska vägtullar 

träder i kraft.

 Källa: SKL

Lars Hultkrantz, professor i 
nationalekonomi vid Örebro 
Universitet.
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del av exploateringsnetton från företagen och att 
samtidigt få dem att vilja exploatera, förklarar 
han.

Som privatperson tillåter sig Christian Udin 
en mer långtgående kritik inför möjligheten att 
medfinansieringens omfattning skulle kunna 
påverka utfallet av statliga beslut.

– Som skattebetalare i nationen Sverige kan 
jag ifrågasätta det. Man bör se det från ett natio
nellt perspektiv, resonerar Christian Udin i linje 
med SKL:s grundläggande kritik.

Alla Dialog talat med är överens om att 
medfinansiering lär vara här för att stanna, 
men också att det skulle kunna fungera bättre. 

Från sitt tjänsterum på Örebro Universitet 
varnar Lars Hultkrantz för att upplägget kring 
höghastighetsbanan kan ge en ”ond spiral”. 
Storleksordningen på medfinansieringen  
skapar risker. 

– Det finns en risk att några kommuner 
drabbas av ”vinnarens förbannelse”. Att man 
överskattar de konkreta intäktsökningar som 
kommunen får i skattebasen, och att man  
sedan helt enkelt står med kraftigt ökad skuld
sättning som man måste kompensera med  
höjda skatter. 

I det läget kan kommuner ångra att man 
gjorde allt för att komma med på tåget. W

Det blir svårt för oss i kommunen att ta ut en del 
av exploateringsnetton från företagen och att 
samtidigt få dem att vilja exploatera.” Christian Udin, ostlänkenansvarig , Nyköpings kommun.

Christian Udin, ostlänkenansvarig på Nyköpings kommun, betonar att det är svårare att få företag att våga satsa om de måste betala mycket för att kunna göra det.
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Analys Riskhantering

HäromvEcKan gick jag igenom famil
jens försäkringar. Det visade sig  att 
årspremien för försäkringen på vårt 
hus motsvarande cirka 0,15 procent 
av husets marknadsvärde. Om detta är 
en låg eller hög kostnad kan naturligt
vis diskuteras. Premiens storlek måste 
ställas i relation till risken att  huset 
ska råka ut för en allvarligt skada, de 
uppskattade kostnaderna för dessa 
skador samt värdet för undertecknad 
av att kunna sova lite lugnare på natten 
utifrån vetskapen att huset är försäkrat.

Kommuninvests verksamhet är rig
gad för att fungera även i tider av tur
bulens på de finansiella marknaderna. 
Genom sin diversifierade upplåning, 
längre löptider på den egna upplå
ningen än på utlåningen till kunderna 
och en likviditetsportfölj på närmare 
70 mdkr fungerar ett medlemskap i 
Kommuninvest som något av en lik

viditets och refinansieringsförsäkring 
för svensk kommunsektor. Premien 
för denna ”försäkring” visar sig i den 
marginal mellan Kommuninvests upp
låning och utlåning som måste tas ut 
för att täcka företagets verksamhets
kostnader (och stabiliseringsavgiften 
till svenska staten). Lite beroende på 
hur man räknar uppgår denna margi
nal till cirka 0,15 procentenheter.

att förKlara kostnaderna för företa
gets riskhantering är en utmaning för 
Kommuninvest i en tid då kommunal 
skuldförvaltning i Sverige i hög grad 
kännetecknas av ett jagande efter de 
sista baspunkterna, d.v.s. den billigaste 
finansieringen. Oavsett ränteläge och 
räntekurvans lutning förefaller priset 
många gånger vara den enskilt vikti
gaste parametern i valet av både finan
sieringskälla och kapitalbindningstid. 

Prisets betydelse för kundkollektivet 
blev extra tydligt när Kommuninvest 
under tidsperioden hösten 2012 fram 
till hösten 2014 höjde sina utlånings
marginaler för att på så sätt kapitali
sera bolaget. Företagets tillväxt kom 
av sig (se figur 1) i och med att kunder 
med andra finansieringsalternativ till 
viss del valde bort Kommuninvest. 
Marknadsandelen föll från som högst 
46 procent ner till som lägst 42 pro
cent. Prisets relevans visade sig också 
i sammansättningen i Kommuninvests 
utlåning under den aktuella tidsperio
den. Låneprodukter med 60–90 dagars 
kapitalbindning blev betydligt dyrare 
och sades i många fall upp till förmån 
för lån med en kapitalbindning på ett 
år, eftersom denna produkt efter mar
ginalförändringen blev det billigaste 
finansieringsalternativet.

utifrån Ett strikt prisperspektiv kan 
Kommuninvests marginalpåslag för att 
vid varje given tidpunkt säkerställa 
ägar  nas och kundernas tillgång till 
lik  viditet, upplevas som en ren kostnad 
istället för en oumbärlig försäkrings
premie. Men liksom det fulla värdet 
av att ha en husförsäkring visar sig 
först den dagen då olyckan är framme, 
visar sig värdet av Kommuninvest som 
tydligast den dagen då det stormar på 
de finansiella marknaderna. 

Mattias Bokenblom  
Forsknings- och utbildningsansvarig,  

Kommuninvest

EN OUMBÄRLIG 
FÖRSÄKRINGSPREMIE
Marginalpåslagen i Kommuninvests utlåning kan när det stormar på de  
finansiella marknaderna visa sig lika värdefulla som en försäkring dagen  
huset drabbas av en rejäl skada.
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Digital närvaro  
på stämman

TEXT: JONAS LANNERING   FOTO: MELKER DAHLSTRAND

Digital kompetens är viktigt för kommunsektorn, inte minst 
finns ekonomiska vinster att göra. Det var ett av ämnena i temat 
den globala byn under årets stämma. Under den formella delen 

av dagen togs beslut om de nya stadgarna som gör det möjligt 
för medlemmarna att skjuta till mer kapital till Kommuninvest. 

Mediestrategen Brit Stakston, först ut 
på talarlistan. uppmanade Kommun
invests medlemskommuner att ta 
tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Kommuninvest Dialog #2 201512
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Den globala byn är en 
metafor för en allt mer 
sammankopplad värld i 
takt med informationstek
nikens framsteg och den 
ökade globaliseringen. Det 
var också temat på Kom
muninvests årsstämma 

i Stockholm. Under dagen bjöds de drygt 400 
deltagarna på föreläsningar om bland annat 
digitaliseringens utmaningar, den ekonomiska 
utvecklingen i Japan och vad som egentligen 
utmärker de företag, kommuner och människor 
som lyckas skapa innovationer. 

Stämmans föreläsningar inleddes med att 
medie strategen Brit Stakston under en fullspäckad 
timme förklarade hur digitaliseringen påverkar 
allt ifrån våra medievanor till våra hjärnor och 
hur vi kan hantera en framtid där flera av våra 
jobb inte längre kommer att behövas. Brit är en 
engagerad talare som naturligt hoppar mellan 
det lilla och det stora. Från individnivå till inter
nationell storpolitik.

Dialog fick en pratstund med Brit efter hennes 
anförande där hon tryckte särskilt på behovet av 
ökad digital kompetens inom kommunsektorn. 
Här finns det enligt Stakston stora vinster att 
göras om man släpper många av de fördomar 
som finns. Att använda sociala medier för att 
kommunicera med medborgarna är ett exempel 
där det enligt henne råder en stor osäkerhet på 
vad man får och inte får göra. 

– Vi behöver alla, inte minst i kommun
sektorn, ökade kunskaper för att hantera vår 
digitala framtid. Det ger oss trygghet till innova
tion istället för att vara rädd för den, förklarade 
Brit Stakston. 

Ett land som brottas med många av de ut
maningar som Brit Stakston beskrev under sitt 
föredrag är Japan. Med en allt äldre befolkning, 
jobb som automatiseras och en ökad konkur
rens från omvärlden har Japan genomgått stora 
ekonomiska problem under det senaste decen
niet. Hiroshi Watanabe, VD på Japan Bank for 
international Cooperation, beskrev under sitt 

föredrag den ekonomiska situationen i Japan 
på djupet och förklarade vilka åtgärder man 
vidtagit för att vända på den dystra trenden (se 
även sidan 22).

Futurologen Magnus Lindkvist lockade 
många skratt under sin föreläsning som 
blandade träffsäkra spaningar om tek
nik, innovation och vad som egentligen 

förenar de företag och människor som lyckas 
åstadkomma verklig förändring. Han avslutade 
sin uppskattade framtidsspaning med att upp
muntra kommunsektorn till innovation genom 
att lyssna mer på sina medborgare, våga testa 
deras förslag och vara tålmodiga om det inte blir 
någon omedelbar succé.

Robin Holmberg, som besökte stämman i 
egenskap av oppositionsråd i Ängelholms kom
mun, tyckte att föreläsningsprogrammet hade en 
bra variation av innehåll. 

– Det har varit en givande dag tycker jag. 
Bra med en blandning av makroekonomiska a

174
OMBUD fanns representerade  
på Kommuninvests stämma

Magnus Lindkvist, futurolog och 
trendspanare, har vunnit flera 
utmärkelser för sina föredrag om 
hur vi kan se på framtiden och på 
förändring. På Kommuninvests 
stämma visade han varför. 
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föreläsningar som ger oss ökade kunskaper med 
mer lättsamma inslag som inspirerar och väcker 
tankar, säger Robin. 

Ann-Charlotte Stenkil, som under stämman 
avgick som föreningens ordförande efter åtta 
år på posten, gjorde under sitt avskedstal en 
historisk tillbakablick på hur Kommuninvest ut-
vecklats under hennes tid som ordförande. Hon 
mindes särskilt väl hur hela organisationen sat-
tes på prov under finanskrisen 2008 då behovet 
av ett finansiellt samarbete visades tydligt. Sedan 
dess har utlåningen fortsatt att öka liksom med-

lemsantalet. Hon tyckte också att verksamhets-
processerna i bolaget har förbättrats samt att 
Kommuninvest fått en mer erkänd betydelse  
i sin roll som kommungäld. 

Näst på tur i talarlistan var bolags-
styrelsens ordförande Ellen Bramness 
Arvidsson som knöt an Kommun-
invests verksamhet till dagens tema 

– den globala byn. Talet pekade på hur de snab-
bare förändringarna i omvärlden ställer högre 
krav på Kommuninvest att anpassa sig efter ny 

När förändringens tid blåser bygger 
en del vindskydd och andra väder-
kvarnar. Vi ska bygga båda delar.” Ellen Bramness Arvidsson, ordförande Kommuninvest i Sverige AB

  1   2
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HENRIK NILSSON BOKOR 
Kommunstyrelseordförande (S), 

Torsås kommun
– Intressant, spännande med 

förmiddagens föreläsningar och 
givande att vara med som medlem. 
Sen är jag nyvald på min position 
och då är det bra att komma hit 

och lära sig mer om verksamheten.

MARGARETA LÖVGREN 
Kommunstyrelseordförande (M), 

Marks kommun
– Jättebra dag, hög klass på 

föreläsningarna som är här. Sen 
redogör man ordentligt för verk-

samheten så det är viktigt att vara 
här. Detta blir faktiskt min nionde 

föreningsstämma.

MADELAINE JAKOBSSON 
Kommunstyrelseordförande (C), 

Nordmalings kommun
– Det är första året jag är på stäm-
man men jag tycker det har varit en 
bra dag med intressanta föredrag. 

På själva stämman är ju väldigt 
mycket formalia och snabba beslut 
så det var ju bra att man hade läst 

in sig om frågorna i förväg.

RÖSTER FRÅN STÄMMAN

teknik, nya regelverk och förändrade mönster på 
finansmarknaden. Hon var dock övertygad om 
att Kommuninvest stod väl rustat för att möta 
utmaningarna, inte minst genom det arbete som 
bedrivits för att försöka påverka det regelverk 
som snart införs för kreditinstitut inom EU. 

– När förändringens tid blåser bygger en del 
vindskydd och andra väderkvarnar. Vi ska bygga 
båda delar, avslutade Ellen Bramness Arvidsson. 

Kommuninvests VD Tomas Werngren och 
vice VD Maria Viimne avslutade eftermiddagens 
anföranden genom att berätta om bolagets verk-
samhet och resultat under det gångna året. De 
lade stor vikt vid att förklara hur bolaget ser på 
risker generellt inom verksamheten och hur man 
arbetar för att minimera de risker som uppstår i 
upp- och utlåningsverksamheten. 

Under den formella delen av stämman som 
leddes av mötesordföranden Carl Fredrik Graf, 
kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, 
kunde Kommuninvests medlemmar slutgiltigt 
rösta igenom de stadgeändringar som förra årets 
stämma lade grunden för. De nya stadgarna, som 
ger medlemmarna nya möjligheter att skjuta till 

pengar till Kommuninvest, innebär ett mycket 
viktigt steg i förberedelserna för att kunna leva 
upp till de hårdare kapitalkrav som EU ställer på 
banker och kreditinstitut från 2018. 

Stämman föregicks i vanlig ordning av  
18 stycken medlemssamråd över hela 
landet, där enigheten för stadgeändring-
en varit stor. Många medlemmar hade 

under samråden uttryckt önskemål om att gå 
in med hela sin andel av kapitaltillskottet med 
detsamma, för att därmed få avkastning på sitt 
kapital och för att få kapitaliseringen avklarad 
så fort som möjligt. 

Tidigare under dagen blev den avgående 
ordföranden i föreningsstyrelsen Ann-Charlotte 
Stenkil avtackad av bolagsstyrelsen efter 8 år på 
posten. Som ny ordförande i Kommuninvests 
föreningsstyrelse valdes den tidigare europapar-
lamentarikern Göran Färm som under kvällens 
middag introducerade sig och tackade för för-
troendet. Från sammanträdesrummen i Bryssel 
tillbaka till Sveriges kommunsektor – bara en 
vanlig dag i den globala byn. W

 1. Årets föreningsstämma samlade över 400 
deltagare på Hotel Clarion Sign i Stockholm.

2–3. Tomas Werngren, VD Kommuninvest, 
och Maria Viimne, Vice VD, berättade om 
verksamhetsåret. 

4. Ann-Charlotte Stenkil, avgående ordförande 
i Kommuninvest ekonomisk förening.

5. Civilminister Ardalan Shekarabi berättade 
om regeringens planer för kommunsektorn 
under mandatperioden.

6. Åsa Bråmå, Linköpings universitet, och 
Sara Brorström, Göteborgs Universitet, tog 
emot årets stipendier från Kommuninvests 
forskningsfond. 

7. Göran Färm, nyvald ordförande i Kommun-
invest ekonomisk förening.

  3

  5

  4

  6   7
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Satsningen på gröna lån kan delas 
upp i två delar. Från och med 
juni i år erbjuds medlemmarna 
att låna grönt, det vill säga 
markera att de investeringar de 
ska finansiera är genomtänkta ur 
hållbarhetsperspektiv.

Och från och med det fjärde 
kvartalet 2015 siktar Kommuninvest på att ge 
ut sin första gröna obligation.

Hur föddes tanken på gröna lån?, frågar vi 
utlåningschef Björn Söderlundh.

– Det enkla svaret är tidsandan, svarar han 
snabbt. Björn Söderlundh menar att de senaste 
årens uppvaknande kring att invånarna på 
denna planet måste agera för att skapa en håll
barare tillvaro även har nått finansvärlden. Sam
tidigt finns tydliga besked från Kommuninvests 
medlemmar – 272 kommuner och 8 landsting/
regioner – att vara aktiva i hållbarhetsfrågor.

I de ägardirektiv som styrelsen för Kommun
invest ekonomisk förening lämnar till det verk
samhetsdrivande bolaget är det ingen tvekan om 
viljeinriktningen:

– Bolaget ska bidra till en hållbar utveckling 
av samhället genom att minska den egna miljö
belastningen. Ambitionen gäller både direkt 
miljöbelastning från den egna verksamheten 
och indirekt miljöbelastning vid finansiering, 
placering och kreditgivning. Utgångspunkten för 
miljöarbetet är FN:s miljöprogram för finansiella 
institutioner.

En viktig del av lanseringen av Kommun
invests gröna lån är en miniturné med 
hållplatser i fem städer.

– Genom gröna temafrukostar vill 
vi möta dem som är intresserade av gröna 
finansieringslösningar, säger Petra Mangnäs på 
Kundgruppen. 

Gröna lån  
– för hållbara välfärdsinvesteringar

”Nu är det äntligen dags”, säger Petra Mangnäs på Kommun-
invests kundgrupp. Hon har tillsammans med utlåningschef 
Björn Söderlundh och ett stort antal andra medarbetare på 

Kommuninvest ägnat mycket tid åt att sjösätta Kommuninvests  
gröna koncept. Och intresset bland investerarna bedöms som 

mycket stort. Enligt affärschef Hans Wäljamets är 2015 års 
 volymmål för grön utlåning tio miljarder svenska kronor.

TEXT: GÖRAN TIVENIUS   FOTO: PAVEL KOUBEK

LÄS MER OM  
KOMMUNINVESTS 

GRÖNA LÅN
www.kommuninvest.se/gronalan 
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ATT BYGGA VÄLFÄRD  
HANDLAR OM HÅLLBARHET
Kommuninvests gröna koncept 
bedöms ha goda förutsättningar, tror 
Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirek-
tör på Landstinget Västmanland och 
ordförande i Kommuninvests Analys- 
och Finanskommitté. ”Detta är en 
jätteviktig satsning som marknaden 
bör uppskatta. Att bygga välfärd 
handlar om hållbarhet.” För Nils-Eric 
handlar det om ett helhetsperspek-
tiv. ”För många handlar finansverk-
samhet om att jaga räntepunkter. För 
mig handlar det om så mycket mer. 
Allt hör ihop. Tar vi ansvar och är 
proaktiva, kan vi styra utvecklingen. 
Och jag är övertygad om att grön 
finansiering kommer att bli allt mer 
betydelsefull i framtiden.

Hon har fångat upp ett stort intresse hos med
lemmarna.

– Vanliga frågor kring vårt gröna lån är om 
det är dyrare och krångligare, berättar Petra. Att 
låna grönt kostar inte mer än ett traditionellt 
lån. Det som tillkommer i administration är en 
beskrivning och uppföljning av låneobjektet. Ett 
rätt litet jobb för en stor sak.

Björn Söderlundhs önskan är att Kommunin
vests gröna finansieringskoncept ska uppfattas 
som marknadens mest trovärdiga och genom
tänkta. För att öka kvalitetsstyrningen är en i 

huvudsak extern miljökommitté tillsatt. Den 
består av inbjudna experter på hållbarhetsfrå
gor. I deras roll ingår att kritiskt granska vårt 
gröna koncept. Här har gruppen ägnat mycket 
tid åt att samtala om vad som ska definieras 
som gröna investeringar. Ett ramverk har arbe
tats fram och publicerats på Kommuninvests 
webbplats.

Kommuninvest kommer att uppmärksamma 
goda investeringsobjekt på sin hemsida och i 
tidningen Dialog samt förstås återrapportera till 
investerarna. W

Att låna grönt kostar inte mer än ett 
traditionellt lån. Det som tillkommer  
i administration är en beskrivning och 
uppföljning av låneobjektet. Ett rätt 
litet jobb för en stor sak.”

Petra Mangnäs, Kommuninvests Kundgrupp

KOMMUNINVESTS  
MILJÖKOMMITTÉ
Björn Söderlundh, utlå-
ningschef på Kommunin-
vest, ordförande

Petra Mangnäs, kundan-
svarig på Kommuninvest.

Hanna Arneson, strategisk 
planerare, enheten för 
hållbar utveckling. Örebro 
kommun

Marta Fallgren, miljöchef, 
Landstinget i Uppsala län

Andreas Hagnell, hand-
läggare, avdelningen för 
tillväxt och samhällsbygg-
nad, Sveriges Kommuner 
och Landsting

Sara Pettersson, plane-
ringsledare, klimat och 
miljö, Göteborgs Stad

Björn Söderlundh, utlåningschef Kommuninvest och Petra Mangnäs, kundansvarig i Kundgruppen och sekreterare i miljökommittén har varit med och tagit fram gröna lån.
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Det blåser snålt i Öster
sund denna aprildag och 
Ardalan Shekarabi har 
glömt sin jacka i bilen till 
Arlanda. Som tur var har 
redigt partifolk på plats 
fått fram en vindjacka 
med socialdemokraternas 

emblem. Det nyckfulla fjällvädret står lite i kon
trast till civilministerns första ministermånader, 
en tid som knappast präglats av stormar eller 
ens en styv kuling. Inga stora utspel och defini
tivt inga skandaler som gett rubriker. Men så är 
också Ardalan Shekarabi en försiktig man – han 
väljer sina ord noga och svarar inte på frågor 
som är utanför hans ansvarsområden inser man 
rätt snabbt.

Kanske är det erfarenheterna från tiden som 
SSUordförande som sitter kvar. Då, 26 år gam

mal, blev han anklagad för medlemsfusk med 
bidrag. Det blev ett avhopp från posten och rätt 
nära att invandraren från Iran även lämnade 
politiken.

– Jo, jag var faktiskt inte så sugen på politik 
då. I den åldern trodde jag att allt var på liv och 
död, och att ändamålen helgar medlen. Men 
det var nog positivt att det hände – det gjorde 
mig mer självkritisk och försiktig, säger Ardalan 
Shekarabi när han blickar bakåt.

Hans diplomatiska förmåga kommer 
framför allt att sättas på prov i den 
heta frågan om vinster i välfärden. Ett 
riksdagsförslag ska lotsas fram som 

kan accepteras av såväl vänsterpartiet som av ett 
eller fler borgerliga partier, en grannlaga uppgift 
som kan tyckas omöjlig. Men Ardalan Shekarabi 
är optimist.

Den  
eftertänksamme 

civilministern
Ardalan Shekarabis politiska karriär kunde ha 

 slutat för tio år sedan efter SSU-affären. Nu är han 
en försiktig civilminister som ogärna skapar fel 

rubriker. Dialog följde med på ett besök i Östersund 
då han berättar om sin oro över kommunernas 

 livskraft och att Sverige är ett mer delat land.
TEXT: DAVID GROSSMAN   FOTO: ROBERT HENRIKSSON

a

Torgmöte under besöket  
i Östersund. Civilminister  
Ardalan Shekarabi får  
frågor om regeringens  
regionalpolitik.
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– Även de som röstat på alliansen vill ha en 
förändring visar opinionsmätningar, och jag är 
säker på att de partierna är medvetna om att 
man får betala ett högt pris om man stänger alla 
dörrar.

Kommer aktörer dra sig ur marknaden för att 
vinsterna blir för dåliga kommer i alla fall inte 
Ardalan Shekarabi att sörja dem.

– Är man i välfärdssektorn för att tjäna stora 
pengar ska man vara någon annanstans, säger 
han bestämt.

Stora pengar förtydligar han är vinster med 
över 6 procents avkastning på insatt kapital. En 
nivå som få av de största välfärdsbolagen nådde 
upp till under 2014. Vinstmarginalen för de 
femton största låg då på 2,7 procent. 

– Men jag tycker det är positivt med mångfald 
i utbudet, påpekar han när vi närmar oss två 

äldreboenden på Skogsbruksvägen i Östersund. 
De är byggda samtidigt och i princip identiska, 
enda skillnaden är att ett drivs av kommunen 
och det andra av privata bolaget Vardaga. Upp
lägget har tillkommit så att Östersund kommun 
kan göra löpande jämförande studier av driften.

Ordföranden i vård och omsorgsnämn
den, Mona Modin Tjulin (S), drar 
resultaten och konstaterar att det på 
några punkter finns skillnader men att 

i stort båda boendena levererar bra kvalitet. Den 
privata entreprenören har dock klarat det med 
färre antal anställda och utan heltidsanställd 
personal. Det är den otryggheten som Ardalan 
Shekarabi senare väljer att kommentera i lokala 
media, och att det inte finns utrymme för vinster 
om kvaliteten ska hållas hög.

Kommunerna påverkas än mer av urbaniseringen 
än landstingen och utmaningarna är enorma.” Ardalan Shekarabi

Selfie med Ardalan Shekarabi. Carin Jonsson, ordförande Kommunal i Östersund, Christine Fagerström, enhetschef äldreboende Torvalla, Therese Norbäck, gruppchef Vardaga 
och med mobilen Mona Modin Tjulin, ordföranden i vård och omsorgsnämnden i Östersund.
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Några veckor innan besöket i Östersund har 
 Ardalan Shekarabi skrivit en debattartikel i DN 
där han aviserar förändrad regionindelning och 
sammanslagning av landsting. Men om lands
tingen är för små och bör vara runt halvmiljonen 
invånare, hur bräckliga är inte då kommunerna 
med mellan 5 000 till 10 000 invånare?

– Ja, kommunerna påverkas än mer av urba
niseringen än landstingen och utmaningarna är 
enorma. I Knivsta där jag bor ökar behoven av sko
lor och förskolor när allt fler barnfamiljer flyttar in, 
och i andra delar av landet som här i Jämtland är 
utmaningen kommuner som krymper. 

– Men, tillägger han, regionerna har till skillnad 
från kommunsammanslagningar utretts med olika 
perspektiv och det är en reform som kan genom
föras. För att även få upp kommunernas situation 
på agendan har jag inlett en dialog och vi kommer 
att tillsätta en utredning.

Hur snart?
– Jag kan inte säga exakt när, men det jag hör 

från kommunerna är att läget är akut – så vi har 
inte jättemycket tid på oss. Sedan ska man komma 
ihåg att vi lever i ett stort glesbefolkat land, det 
är inte så lätt att slå samman kommuner när av
stånden redan i dag är stora. Vi har en kommunal 
struktur som inte motsvarar verklighetens behov 
och i vissa delar av landet kommer man behöva 
sammanläggningar.

När frågorna glider över till hur alla dessa 
kommuner som går på knäna ska klara 
sin välfärd i framtiden och om det finns 
mer stöd hos staten att hämta, markerar 

han att vi nu rör oss utanför hans revir. 
– Det är frågor som jag inte är direkt ansvarig 

för. Ska vi ha råd med välfärden handlar det om 
arbetsmarknadspolitik, om näringspolitik och 
svensk export. Det är centralt att allt det fungerar 
för att våra kommuner ska må bra.

Han passar även på frågan om de hårda kapita
liseringskrav som läggs på Kommuninvest och som 
till sist drabbar medlemskommuner och lands
ting. Det ärendet, menar han, hör hemma på Per 
 Bolunds bord, kollegan på finansdepartementet.

På flyget tillbaka till Stockholm tar Ardalan 
Shekarabi upp sin oro för det delade samhäl

let han ser att Sverige allt mer blir – geografiskt, 
etniskt och ekonomiskt. 

– Det är en oroande utveckling. Sveriges styrka 
och framgång har varit sammanhållningen. Nu är 
det större klyftor och det är farligt. Den största 
tillgången vi har är hög tillit, det känner man inte 
minst om man kommer utifrån som jag gjort. 
Att vi litar inte bara på varandra utan även på 
systemet. 

Ardalan Shekarabi vistades som papperslös i 
Sverige under ett år innan han och hans mamma 
1991 fick uppehållsstånd av humanitära skäl. Ett 
lagbrott då och nu, och han ser inget skäl till att 
lagen på den punkten ska ändras.

– Jag anser att vi ska ha en reglerad invandring, 
att man får sina ansökningar prövade och att vi 
litar på systemets bedömningar. Men vi kan inte 
blunda för den utsatthet som papperslösa har. 

Även om han lämnade Iran för år sedan 
har han kvar ett ben i den iranska 
identiteten och kulturen. Han firar det 
iranska nyåret och talar persiska när det 

ges tillfälle.
– Jag lever med båda identiteterna. Det blev inte 

minst tydligt för mig och alla andra iranier som 
bor i Sverige när fotbollsmatchen Sverige – Iran 
spelades tidigare i år. Vi var 22 000 svenskiranier 
som såg matchen. Det var en oerhört känslosam 
upplevelse.

Vilket lag hejade du på?
– Båda. (leende)
Har då de dubbla identiteterna varit en fördel 

eller nackdel. Ardalan Shekarabi funderar en 
stund. 

– Svårt att säga. Men när man kommer in i ett 
samhälle som flykting måste man slåss underifrån 
och det blir en drivkraft. Jag har själv inte sett 
någon nackdel i det och jag tycker att folk som 
kommer hit inte ska fokusera på svårigheter utan 
i stället se möjligheterna. Men visst finns det en 
diskriminering och det har även jag blivit utsatt 
för. När jag skulle studera juridik i Uppsala ringde 
jag på en annons där en dam ville hyra ut en del 
av lägenheten. Vi var överens om allt ändå tills 
hon hörde mitt namn – då var lägenheten plötsligt 
inte ledig. W

ARDALAN SHEKARABI 

Ålder: 36 år

Född: I Manchester, växte upp 
i Iran och kom till Sverige 1989 
som politisk flykting tillsammans 
med sin mor.

Utbildning: Juridik Uppsala 
universitet.

Har varit: Förbundsordförande 
SSU, forskare inom offentlig 
 upphandling, riksdagsledamot.

Familj: Gift och tre barn, 0,5,  
2 och 4 år.

Bor: Villa i Knivsta

Hobby: Inga just nu. Hinner inte 
med mer än familjen och jobbet.
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”Räntepolitiken 
utan effekt”

Riksbanken gav sig ut på okänd mark när den som första central-
bank i världen satte styrräntan till minus 0,25 procent. Men 

lärdomar finns i Japan, som haft nollränta sedan 1999. Hiroshi 
Watanabe, vd på Japan Bank for International Cooperation tror 

inte att Riksbankens agerande får upp inflationen i Sverige.
TEXT: CARL JOHAN LILJEGREN  FOTO: MELKER DAHLSTRAND

Huvudsyftet med Riksban
kens negativa styrränta är 
att få upp inflationen som 
under flera år legat långt 
under målet på 2 pro
cent. Effekten är tänkt att 
uppnås bland annat genom 
att kronan försvagas, vilket 

gör importerade varor dyrare och därmed stiger 
konsumentprisindex, KPI, som är det mått som 
används för att mäta inflationen. 

Japan har haft samma problem och prövat i 
stort sett samma medicin som Riksbanken nu 
använder under lång tid. 

I stort sett samtliga år sedan 1990 har Japan 
haft stillastående eller sjunkande priser. Och i 
februari 1999 fattade den japanska centralbanken 
det då unika beslutet att införa en nollränte
policy för att bekämpa deflationen och stimulera 
ekonomin. 

Sedan dess har Japan med några avbrott haft 
nollränta. Varken inflation eller ekonomin i stort 
kan dock sägas ha fått någon märkbar skjuts av 
de ihållande låga räntenivåerna. 

Givetvis är förutsättningarna olika. Japan har 
en minskande och åldrande befolkning, vilket 
hämmar tillväxten i ekonomin medan Sveriges 
befolkning växer. 

Till skillnad från i Sverige på 1990talet tog Japan 
inte tag i sin fastighetskris med berg av dåliga lån 
och Japans banker har fortfarande kvar en mycket 
stor ryggsäck av reserverade lån som snarare borde 
klassas som kreditförluster. Mycket låga räntor är 
ett sätt att skjuta detta problem framför sig.

D ialog träffar Hiroshi Watanabe, vd för 
Japan Bank for International Coopera
tion när han besöker Kommuninvests 
stämma. Han har tidigare arbetat 

bland annat för det japanska finansdepartementet. 
Watanabe tror att effekterna på inflationen av den 
negativa styrräntan i Sverige blir densamma som i 
Japan, nämligen i stort sett ingen alls.

– Man kan ta åsnan till vattnet, men inte tvinga 
den att dricka. Så länge det inte finns någon efter
frågan på pengar spelar det ingen roll vad priset 
på dem är och hur mycket det finns.

Och här är situationen i Japan, Sverige och för 

BÅDE POSITIVA OCH 
NEGATIVA EFFEKTER AV 
EXTREMLÅGA RÄNTOR 
•  Lägre kapitalkostnader upp -

mun trar företag att öka sin 
belåning för att investera 
och konsumenter att låna för 
konsumtion, vilket stimulerar 
ekonomin. 

•  Att refinansiera befintliga lån  
blir ytterst attraktivt. 

•  Negativa (real)räntor straffar 
sparare.

•  Räntan riskerar att förlora sin 
funktion som pris på pengar.

•  Minskar värdet på den inhemska 
valutan, vilket kan leda till högre 
inflation. 

•  Kan leda till ohållbart hög 
belåning.

•  Höjer värdet på fastigheter och 
aktier.

•  Högre fastighetspriser och börs-
värdering kan leda till minskat 
sparande och högre konsumtion 
via förmögenhetseffekten. 
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Så länge det inte finns någon efterfrågan på 
pengar spelar det ingen roll vad priset på dem 
är och hur mycket det finns.” Hiroshi Watanabe, vd på Japan Bank for International Cooperation

den delen stora delar av den industrialiserade 
världen, likadan. Pengar är inget problem. Före
tagen badar redan i dem. 

– Det är inte tillgången på pengar som hindrar 
företagen att investera och därmed få fart på 
ekonomin och i förlängning trycka upp inflatio
nen. Det är bristande övertygelse om att efter
frågan kommer att öka, och utan tro på ökad 
efterfrågan blir det inga nya stora investeringar, 
säger Hiroshi Watanabe.

Finns det då risker med Riksbankens 

agerande.  Absolut, drastiskt stigande fastighets
priser och överbelånade hushåll, liksom högt 
värderade aktier är tre väl kända konsekvenser 
av extremt låga räntor. 

– Men så länge banksystemet inte tar på sig 
för stor del av de risker som stigande värden 
på till  gångsslag och ökad belåning innebär är 
det inget problem för samhället i stort. Finessen 
med en fungerande marknadsekonomi är ju att 
risker sprids på många aktörer, säger Hiroshi 
Watanebe. W

1999
I FEBRUARI 1999 fattade den 
 japanska centralbanken det då unika 
beslutet att införa en nollränte-
policy för att bekämpa deflationen 
och stimulera ekonomin. Sedan 
dess har Japan med några avbrott 
haft nollränta.

Hiroshi Watanabe, vd på Japan Bank for International Cooperation, pekar på att Japans långa tid med låg eller obefintlig ränta inte har fått upp inflationen i landet.
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”Många kommuner  
kommer att gå in  

i väggen”
Sören Häggroth och Lars M Andersson har publicerat sin andra 
bok om framtidens utmaningar för kommuner och landsting. 

”Kan välfärden räddas? Förändra eller förtvina" innehåller
99 idéer om hur välfärdsproduktionen kan utvecklas. 

TEXT: GÖRAN TIVENIUS   FOTO: MELKER DAHLSTRAND

Sören Häggroth är rådgivare åt 
offentliga sektorn och har lång 
erfarenhet av ledningsarbete i 
departement, statliga verk och 
kommunal verksamhet. 
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I ett samtal konstaterar författarna att 
många är engagerade i  kommunernas 
framtidsfrågor. Men kommunerna 
själva är  förvånansvärt passiva när det 
gäller att blicka framåt.

Dialog: Konsultföretaget PwC har 
presenterat en undersökning som visar 

att endast tre av tio kommuner blickar bortom 
planåren i budgeten. Och av denna minoritet är 
det bara hälften som tittar längre än tio år. Varför 
är det så?

larS m anDErSSon: Vi är mycket förvånade över 
att framtidsspaningen eller samtalen inte har kom
mit i gång. En förklaring är sannolikt att politiker
na har så mycket att göra i sin vardag – här och 
nu – att de inte kommer sig för att blicka framåt. 
Men de måste ta sig tid för detta. Alternativet – 
att köra vidare som förut – existerar inte.

SörEn HäggrotH: Självklart arbetar kommunerna 
med förändringsarbete, men perspektiven är 
alldeles för korta. Det politiska arbetet handlar i 
alldeles för hög utsträckning om ”nästa år”. Man 
hanterar skatteintäkter och kostnader. De kom
muner som ändå har gjort en del försök att tänka 
långsiktigt, hamnar ofta i resonemang om att man 
ska växa. Så länge man fokuserar på detta, distra
herar man sig från mer verklighetsnära utveckling, 
som till exempel samarbete. 

Här finns en fara att många kommuner kommer 
att gå in i väggen när de demografiska konsekven
serna slår igenom med full kraft. Då är risken att 
man står där utan handlingsalternativ.

larS m anDErSSon: Ungefär 2020 kommer de 
 demografiska effekterna att slå igenom och ande
len yrkesverksamma kommer att vara besvärande 
låg. Det är fem år till dess. Blickar vi inte längre 
än tre år – den kortaste planeringshorisont som 
kommunallagen stipulerar – så viftar vi bort en 
mycket angelägen fråga.

Dialog: Vi har i dag 290 kommuner och 30 lands-
ting/regioner. Många av dem känner sig trängda 
av en kraftig urbanisering, en oroväckande ökning 

av andelen äldre, minskade intäkter och ett slags 
känsla att hamna utanför. Går epoken små kom-
muner mot sitt slut? 

SörEn HäggrotH: Jag tror inte att kommunstruk
turen om 5–10 år ser ut som den gör i dag. Om 
förflyttning från landsbygd till stadsbygd fortsät
ter, så kommer ett stort antal kommuner att dö ut. 

larS m anDErSSon: Och här får vi se upp. Per 
definition bör kommuner vara av en sådan storlek 
att de har nära till medborgarna. Det handlar om 
service, kommunikation och om demokrati.

Kommunerna måste fortsatt vara den lokala 
grunden för den offentliga sektorn. Men vi måste 
utveckla den på ett annat sätt. Här är det viktigt att 
våga ta upp obekväma frågor som berör medbor
garna. Att inte göra det vore att undervärdera dem.

Dialog: Kan idéerna som ni lanserar i boken sor-
teras i någon traditionell vänster- och högerskala. 
Och i så fall, var hamnar de?

larS m anDErSSon: Det får andra avgöra. Men 
själv tycker jag inte att man kan sätta någon 
sådan etikett. En utgångspunkt som Sören och jag 

Brandfackla anno 2015. Boken 
är utgiven på Premiss förlag.

a

Lars M Andersson är idégivare till 
Kommuninvest, styrelseledamot i 
dess franska motsvarighet och bl.a. 
konsult åt Världsbanken.
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har är att en rättvist fördelad välfärd kräver en 
solidarisk finansiering. Och detta lär väl samtliga 
partier vara överens om.

Dialog: Sveriges grundlag ger kommunerna ett 
gediget skydd när det gäller självbestämmande-
rätt. Vilket ansvar anser ni att staten har när det 
gäller utvecklingen av svenska kommuner och 
landsting? 

SörEn HäggrotH: Självstyre förutsätter statligt 
initiativ. 

larS m anDErSSon: Staten har ansvar för hela 
den offentliga sektorn. Punkt slut. Detta har 
ingenting med det kommunala självstyret att 
göra. Det kommunala självstyret handlar om att 
kommunen får utföra sina tjänster på det sätt 
som medborgarna har bestämt i fria val.

En av statens roller är att övergripande konsta
tera vad som är god ekonomisk hushållning.  
I dag anser man att ett tvåprocentigt överskott är 
tillräckligt. I själva verket har man i studier sett 
att det är många kommuner som borde ha både 
3 och 4 procent i överskott för att kunna ha en 
långsiktig stabil utveckling. Detta borde Finans
departementet kommunicera på ett tydligt sätt. 

SörEn HäggrotH: Staten har ansvar för att skapa 
likvärdiga förutsättningar för välfärd och att det 
finns kompetens för en rättssäker myndighets
utövning.

En central aktivitet vore att bedöma hur det 
kommunala utjämningssystemet fungerar kopplat 
den till den framväxande situationen. En sådan 
analys kommer att visa vilka förändringar som 
behövs. Detta kan betyda att man skapar en 
ny modell för finansiering av den kommunala 
verksamheten. Staten måste ta ansvar både för 
struktur och för resursfördelning.

Som en följd av detta måste staten initiera en 
översyn av förutsättningarna för samarbeten och 
sammanslagningar. Sedan bör man ge kommunerna 

rejäla valmöjligheter att hitta rätt. Här finns intres
santa exempel från våra nordiska grannländer.
Fokuserar man för mycket på regionreformer, så 
skymmer det sikten för att arbeta med det som 
faktiskt är det basala, nämligen kommunernas 
service till invånarna.

larS m anDErSSon: I dag är staten alldeles för 
rädd för att ge sig in i det de tycker är det kom
munala självstyrets ansvar.

Dialog: Avslutningsvis. I er bok lämnar ni 99 
förslag på utveckling av den kommunala sektorn. 
Vilka insatser är allra viktigast just nu?

SörEn HäggrotH: Både stat och kommun måste 
ta ansvar för sin egen framtid. Ett sätt att göra 
detta är att samordna innovationer, forskning och 
idéer. Många progressiva idéer förtjänar att spridas 
vidare. Skapa ett nationellt kompetenscentrum!

Statens fokus på att vara tillsynsmyndighet 
måste vidgas till att ge kompetens, inspiration och 
vägledning.

larS m anDErSSon: Att börja titta på framtiden 
och det på ett nytt sätt. Fler måste titta 15–20 år 
framåt. Och det nu. W

I dag är staten alldeles för rädd för att ge sig in i  
det de tycker är det kommunala självstyrets ansvar.” Lars M Andersson, idégivare till Kommuninvest

Sören Häggroth och Lars M Andersson betonar att kommunerna 
och staten måste blicka 15–20 år framåt. Minst.
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Vägen till ett aktivt 
medborgarskap 

Cesam startades med ambitio
nen att den lokala offentliga 
verksamheten skulle komma 
komma närmare med
borgarna. (Från vänster: 
verksamhetschefen Anders 
Bro, ordförande Jenny 
Steen samt grundaren 
Hans Andersson.)

Hans Andersson minns ett möte då en äldre värmlänning tog till 
orda: ”Den största faran är nån-annan-ismen. Det fungerar inte så. 
Vi måste göra saker och ting själva.” Och det är här Cesam ser ett 

tillstånd där det inte bara vore bra med ett aktivt medborgarskap 
för att hela Sverige ska överleva på sikt. Det är ett måste.

TEXT: GÖRAN TIVENIUS   FOTO: PAVEL KOUBEK
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Cesams grundare heter Hans 
Christian Andersson, något 
som osökt leder tankarna 
till den klassiska 1800tals
författaren H C Andersen. På 
internationella konferenser 
om civilsamhället uteblir inte 
kommentarerna om detta 

sammanträffande. Den danske författaren är 
bland annat känd för sagorna om Prinsessan på 
ärten, Flickan med svavelstickorna och Kejsa
rens nya kläder. Trots att det skiljer mer än ett 
århundrade mellan de två personerna, har de en 
sak gemensamt: ett socialt patos och känsla för 
den lilla utsatta människan. Prinsessan på ärten 
handlar om hur den bortskämde aldrig blir nöjd, 
Flickan med svavelstickorna om fattigdom och 
köld, medan Kejsarens nya kläder visar att barnet 
som utbrister; ”Kejsaren är ju naken” påpekar en 
sanning som alla kan se, men ingen vågar säga.

Retoriskt inleder Hans Andersson vårt samtal 
med en fråga. ”Är vi överens om att en kom
mun, ett landsting och regions största resurs 
är dess medborgare?” Besvarar vi denna fråga 
med ja, inställer sig frågan hur vi på ett bra sätt 
kan aktivera denna resurs. Det är denna fråga 
som Hans har ägnat stora delar av sitt liv åt att 
besvara.

Hans upplever att många kommuner och 
landsting verkligen vill öka medborgarengage
manget. ”Men hur fasen gör vi det?”

Här ser han stort ett behov av metod
stöd för alla de människor som 
vill engagera sig och organisera sig 
 bättre. Det handlar också om att 

skapa insikt om betydelsen av medborgar
engagemang och visa på de goda exemplen. 
Som ett led i detta arbete har Cesam pekat på 
– men också egenutvecklat – ett antal dialog
metoder och workshopmodeller. Avsikten är 
att ge brukbara verktyg för att skapa förhåll
ningssätt, strukturer, roller, förutsättningar, 
uppföljning och ansvar för aktiv handling. Och 
det handlar inte om någon halvdag där man 

flyttar notisar från ett blädderblockshörn till 
ett annat, eller ett hurtigt inspirationsföredrag. 
”Det räcker inte, det vore att lämna människor i 
sticket”, säger Hans. ”Här krävs långsiktighet.”

Verksamhetschef Anders Bro ser en stor 
potential för Cesam. ”Historiskt har 
vi arbetat på uppdrag av kommuner, 
landsting och även Regeringskansliet. 

Ändå är kunskapen om vår existens och vad vi 
kan uträtta tillsammans med våra uppdrags
givare och medborgarna mycket liten.” 

Han nämner det forsknings och utvecklings
råd Cesam bidrog till att starta vid Örebro 
Universitet. ”Det började med att jag frågade 
några kollegor på universitetet om de var 
intresserade av att delta i arbetet med sociala 
innovationer. Vi träffades för ett första samtal 
där tre forskare från statskunskap, socialt 
arbete och företagsekonomi deltog. Efter en 
dryg timme var vi överens om att gå vidare. 
Gruppen består i dag av forskare kopplade till 
folkhälsovetenskap, företagsekonomi, genus
vetenskap, kulturgeografi, musikvetenskap, 
pedagogik, statskunskap, socialt arbete och 
sociologi. Några har deltagit i våra forsknings
cirklar om sociala innovationer och gruppen 
har redan levererat flera forskningsansökning
ar på temat sociala innovationer”

Jenny Steen, regionråd i Region Örebro län, 
är Cesams ordförande. Hon menar att behoven 
av ett aktivare medborgarskap är större än 
någonsin. ”Samhället förändras snabbt, inte 
minst inom ITområdet. Urbaniseringen riskerar 
att dränera stora delar av Sverige. Och förstås 
måste integrationsfrågan hitta sina lösningar.”

Hans Andersson broderar på Jennys kom
mentar: ”Ett krismedvetande i kombination 
med mod kan innebära att man ser möjlighe
terna. Historiskt har politikerna inte förstått 
medborgarnas behov av att vara behövda. Den 
som talar om civilsamhället som den tredje 
sektorn efter den offentliga och den privat, har 
inte förstått. Det är civilsamhället som är den 
första sektorn.” W

CESAM UTVECKLAR  
SAMHÄLLSARBETET 

Vi arbetar med:

Dialog och utveckling 
Vi bidrar med rådgivning och stöd 
till utveckling av samhällsarbete. 
Vi arbetar med handledning och 
utbildning i processorienterat arbete 
och mötestekniker för delaktighet.

Deltagande demokrati 
Vi stödjer utveckling av delaktig-
het genom arbetssätt som sätter 
medverkan, inflytande och ansvar 
i fokus. 

Mobilisering
Vi främjar enskilda människors 
förmåga att vara medskapande och 
utveckla egenmakt i gemenskap. 

Spelregler för samverkan 
Vi arbetar med att utveckla 
spelregler för samverkan med den 
offentliga sektorn och det civila 
samhällets aktörer.

Verksamheten grundades 1984 och 
drevs då i projektform till dess att 
den – med stöd av Civildepartemen-
tet och Örebro Läns Landsting – 
omvandlades till en stiftelse 1994.

www.cesam.se
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RÖSTER  
OM CESAM

DAVID GISE 
Managing Director, Centre for  
Social Innovation, New York.
– På Cesams konferens ”From Users 
to Choosers and Makers and Shakers” 
var jag en av huvudtalarna. Jag tror 
att min närvaro vid konferensen bara 
var början på något som kommer att 
bli en värdefull brygga mellan sociala 
förändringsagenter i USA och Europa.

STUART HASHAGEN
F.d. manager for Scottish  
Community Development Center,  
numera Senior adviser.
– Cesam har en särskilt viktig roll 
att spela när det gäller att skapa 
nätverk, samarbeten och lärande 
i frågor som rör lokal demokrati, 
medborgardelaktighet och sam-
hällsengagemang.

KATARINA STRÖMGREN SANDH
Kulturchef, Skövde
– Jag har samarbetat med Cesam sedan 
slutet av 1990-talet. För mig har deras 
förmåga att lyssna varit speciellt värde-
full. Förändringsarbete kan vara svårt, 
ibland känner sig några hotade. Cesam är 
bra på att hantera det jag kallar småräds-
lor, till exempel med att förklara varför 
man är starkare tillsammans än ensam.3

Vad är social innovation?
Begreppet social innovation brukar förklaras som innovativa tjänster,  

produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets  
utmaningar. Det kan vara allt från klimathot till finanskris, segregation,  

arbetslöshet, åldrande befolkning och utanförskap.

Sociala innovationer kan delas in  
i tre kategorier:

•  Gräsrotsinitiativ som på nya sätt  
möter sociala behov som inte kan 
 tillgodoses av marknaden eller den 
 offentliga sektorn.

•  Som samhälleliga innovationer där 
gränsen mellan olika samhällssektorer 
suddas ut och där innovationen riktar 
sig till hela samhället.

•  Som systemförändrande sociala inno-
vationer som vill förändra värderingar, 
kulturer, strategier och politik. 

Källa: Mötesplats Sociala innovationer 

Wikipedia och Greenpeace är exempel på 
banbrytande sociala innovationer
Det vimlar av exempel på sociala inno
vationer som förändrat världen. Några  
av dem är öppna universitet med distans
studier via internet, den oberoende 
rättvisemärkningen Fair trade, miljö
organisationen Green peace, kvinno
rättsorganisationen Women’s institute i 
Kanada, den fria program  varan Linux, 
det öppna webbaserade uppslagsverket 
Wikipedia, mikrofinansieringsmodellen 
Grameen i Bangladesh samt medborgar
påverkan i lokalsamhällets budgetarbete  
i Porto Alegre, Brasilien.

Samåkningstjänsten Skjutsgruppen 
initierades via Cesam
Via en utvecklingsverksamhet initierad  av 
Cesam fick samåkningstjänsten Skjuts
gruppen luft under vingarna år 2012. 
Idéns upphovsperson är Mattias Jäger
skog och idén är mycket enkel. Ska du 
resa med bil från A till B och har en tom 
plats, så berättar du det via Skjutsgrup
pens webbplats. Och likadant om du inte 
har någon bil, men önskar åka med någon 
som har det. Fram till i dag har gruppen 
fler än 30 000 medlemmar som sparar 
pengar, minskar miljöbelastning samtidigt 
som de får resesällskap.
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Hedemora slutar  
med internlån
HEDEmora Kommun har beslutat att 
upphöra med utlåning till kommu
nens dotterbolag. Kommunen har 
själv inga skulder och har lånat ut 
internt till Hedemorabostäder AB.

– Vi tycker det är bättre om bo
laget lånar externt från till exempel 
Kommuninvest, säger Bengt Hansson.

I planen ingår även att säga upp 
leasingavtal på bilar och datautrust
ning. I dagens marknad är det 
billigare med köp menar kommun
ledningen.

Noterat

Svarta siffror  
i Leksand 
lEKSanDS kommuninvånare kan 
glädja sig åt att kommunkassan 
visade ett rejält plus för 2014. Bok
slutets sista rad visade 31,7 miljoner 
kronor mot förväntade 1,7 miljoner. 
Nu betonar kommunledningen att 
man inte räknar med samma över
skott i framtiden. Under 2014 kom 
det in reavinster från försäljning av 
fastigheter. Kommunen hade även 
lägre pensionskostnader än beräknat 
och lägre avskrivningar på fastig
heter på grund av ett nytt regelverk.

Vinster för Linköpings 
kommunalägda bolag
DEt går bra för de bolag som Linkö
pings kommun äger. Nio dotterbolag in
går i Linköpings Stadshus AB, och därtill 
en rad dotterdotter och dotterdotter
dotterbolag. Vinsten för hela koncernen 
blev 339 miljoner kronor förra året. 

För bostadsbolaget Stångastaden för
dubblades resultatet under 2014. Från 
127 miljoner året innan till 318 miljoner 
kronor.

– Vårt uppdrag är dock inte enbart 
att tjäna så mycket pengar som möjligt, 
säger Hans Lander som är vd i Linkö
pings Stadshus AB till Östgöta Cor
respondenten.

”En tillväxtkommuns 
baksida är att man  
måste investera för  

att möta befolknings
ökningen.”

Bertil Stensgård, revisionsordförande i Strängnäs 
kommun, förklarar varför kommunen gått back  

med 3 miljoner under 2014.

”
730 000 
lägenheter i Sverige ägs av kommunerna via cirka 300 allmännyttiga bostadsbolag

Källa: Kommunsektorns investeringar 2015/SABO

miljoner kan prislappen bli för ett nytt kulturhus 
i Skellefteå. Huset blir 12 000 kvm stort. Det får 
en scen med sittplatser för 1 200 personer, och
ytterligare 300 om man kan acceptera ståplats.

500
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5 frågor till en förnyare

Demens är ett stort problem för såväl vården 
som anhöriga. Kostnaden för samhället är  
63 miljarder kronor årligen. Lennart Minthon, 
professor i psykiatri på Minneskliniken SUS i 
Malmö, har utvecklat ett verktyg som minskar 
såväl lidande som kostnader.
 
Hur fungerar det?
– Det är ett databaserat nationellt register som perso
nal använder för att kartlägga orsaker och ge förslag 
på vårdåtgärder som kan lugna oroliga och aggressiva 
dementa patienter. 

Är det många som använder verktyget idag?
– Ja, 284 kommuner har mer eller mindre utbildat 
sin personal i detta nationella register. Nu sprids vår 
metod vidare till Danmark, Norge och Tyskland. 

Vilka är resultaten?
– De dementa får högre livskvalitet, anhöriga blir 
lugnare och kommunerna sparar miljontals kronor. 
Vårdtyngden har minskat med upp till 70 procent på 
vissa ställen.

Varför har ingen gjort det förut?
– Det kan man faktiskt undra, när det faktiskt är en 
rätt enkel metod som inte tar lång tid att lära ut.

Vad är dina främsta råd till vården?
– Att arbeta i team och först sätta in omvårdnads
åtgärder, och till sist prova läkemedel i små doser med 
utvärdering. W

Dementa 
ges bättre 

livskvalitet
TEXT: DAVID GROSSMAN   FOTO: PETTER COHEN



Kommuninvest  
i Almedalen

Vem ska finansiera investeringar  
i infrastruktur och alla bostäder? 

Tisdagen den 30 juni

15.30–17.00 Seminarium
De kommande tio åren ska det byggas fler bostäder och mer infrastruktur än på många  

decennier. Investeringarna ska göras av staten, kommunerna och privata aktörer. Men vem ska stå 
för  finansieringen? Vid seminariet diskuterar experter och politiker olika  finansieringsalternativ.

17.00–19.00 Mingel
Träffa Kommuninvests företrädare för att samtala om hållbar  

finansiering av kommunsektorns investeringar 
 

Ingen föranmälan krävs. Mer information kommuninvest.se/almedalen

Vi finns på Wisby Congress & Event  
(Donnersgatan/Strandvägen) den 29–30 juni.


