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NÄR TIDVATTNET DRAR SIG
TILLBAKA SER MAN VILKA
SOM HAR SIMMAT NAKNA
Rubrikens iakttagelse gjordes av en ame-

rikansk investerare kopplad till hur lågkonjunkturer avslöjar vilka som tagit för stora
risker under högkonjunkturer. Risk kom att
bli ordet på allas läppar i samband med den
stora bankkris som kulminerade i samband
med investmentbolaget Lehman Brothers
konkurs 2008.
Aldrig mer vill vi uppleva denna tid, menade politiker runt om i världen. G20 gruppen bestämde sig för att ställa höga krav
på kreditinstituten för att säkerställa deras
betalningsförmåga i stressade situationer. Ett
av kraven handlar om bruttosoliditetsnivå,
som uttrycks som kvoten mellan kapital och
totala tillgångar.
Ett mått som inte tar hänsyn till de olika
risker som kreditinstituten har. Med andra
ord så behövs det lika mycket kapital oavsett
om institutet har svenska statsobligationer
eller blancokrediter till hushållssektorn i
den egna balansräkningen. Det betyder att
exceptionella lågriskinstitut som det kommunala finanssamarbetet Kommuninvest
utgör, riskerar att få överdimensionerade
kapitalkrav. Den svenska Finansinspektionen
påtalar också risken med att för höga kapitalkrav i förhållande till den verkliga risken
paradoxalt kan leda till ökade risker när
egna kapitalet aktiveras i verksamheten.
Det för oss tillbaka till rubrikens konstaterande. Svenska kommuners affärsmodell
för finansiellt samarbete tål att synas både
ovan och under vattenytan. Den solidariska
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borgen, självbeskattningsrätten och låga
riskaptiten gör att investerare över hela världen söker sig till oss. Framför allt i oroliga
tider.
Kommuninvest rustar sig hur som helst
för att kunna möta en bruttosoliditetsnivå
på 1,5 procent. EU tar beslut i frågan under
2016 och beslutet träder i kraft 2018.
Eftersom vår affärsmodell inte bygger på
ett högt eget kapital, har vi ett arbete framför oss för att nå den förväntade bruttosoliditetsnivån. Vid halvårsbokslutet 2015 var
Kommuninvest-koncernens bruttosoliditet
0,96 procent. Kapitalförstärkningen är tänkt
att först och främst göras med frivilliga
extra medlemsinsatser. Här är beskeden från
medlemmarna mycket positiva: Vi ställer
upp för den verksamhet vi själva äger. Detta
är ett styrkebesked till politiska beslutsfattare, myndigheter och investerare som känns
mycket bra.
Parallellt med arbetet för att höja vårt
kapital, bedriver vi ett intensivt påverkansarbete för att beslutsfattare i Sverige och EU
ska ge oss sunda och rimliga krav kopplade
till vår risk. Nästa år, 2016, firar det kommunala finanssamarbetet trettioårsjubileum.
Vi väljer att se mer framåt än bakåt. För
vår gemensamma simtur har bara börjat.
Samarbetet behövs, eftersom Kommunsverige
står inför stora välfärdsinvesteringar. Att
affärsmodellen står sig bra märks tydligt på
den kraftiga utlåningsökning vi konstaterar.
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Upp-och-nedvända världen
När svenska Riksbanken i februari 2015 sänkte reporäntan – som påverkar
all räntesättning – under noll var det ett kliv rakt ut i obanad terräng. Läs om
varför vi har minusränta och hur det påverkar några kommuner i Sverige.
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Samtal om framtiden för kommunerna
Göran Färm, ordförande för Kommuninvest och Lena Micko,
ordförande i SKL i ett samtal om välfärdens finansieringar.
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Solidariska försäkringar
Det finns sex kommunalgemensamma försäkringsbolag i Sverige.
Vi hälsade på hos Svenska Kommun Försäkrings AB i Gävle.
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Kapitalförstärkningen
stärks allt mer

Gröna pengar satte fart
på vindkraftssatsning

Nestorn Lorentz Andersson
blickar tillbaka

Verktyget som tar helhetsgreppet om skulderna

Uppslutningen kring Kommun
invests kapitalförstärkning är bra
konstaterar Thomas Åkelius.

Med gröna lån från Kommuninvest
satsade Eskilstuna kommun på
egna vindkraftverk.

Efter 22 år lämnar Lorentz Andersson
Kommuninvests styrelse. En tid som
varit en framgångssaga.

Det är stor efterfrågan på
Kommuninvests finansstöd
– webbverktyget KI Finans.
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Noterat

6%

För 2015 förväntas investeringarna i Sveriges
kommuner och landsting öka med 6 procent.
Därefter lär investeringarna växa i något lugnare takt, 4 procent årligen.
Källa: Kommuninvest,
Kommunsektorns investeringar 2015

Vimmerby investerar mest
Vimmerby, Karlskoga och Västerås var
kommunerna som investerade mest
per invånare under 2013. Mycket gick
till de kommunala energibolagen.
Vimmerby
Karlskoga
Västerås

23 131 kr
22 551 kr
19 932 kr

Nedanstående landsting/regioner utgör
tre-i-topp när det gäller investeringar
2013. Ett flertal landsting och regioner
är nu inne i en period av stora investeringar, när sjukhusen behöver byggas
om, byggas ut eller kompletteras.
Stockholms läns landsting
Region Östergötland
Landstinget i Uppsala län

5 169 kr
2 977 kr
2 730 kr

Källa: Kommuninvest
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Nu måste
Tingsryd spara

Bäst service
i Upplands Väsby

Tingsryds kommun måste spara rejält

Upplands Väsby kommun i Stock-

den närmaste tiden. Skulden har nått över
en miljard kronor vilket är mycket för en
kommun med drygt 12 000 invånare. En
fördubbling av skulden på åtta år.
– Vi kan inte fortsätta att bygga och
låna så mycket som vi har gjort. Nu
behöver vi investera mycket mindre och
kanske till och med amortera så att vi får
ett nytt utrymme att vara med i framtiden, säger kommunens ekonomichef
Daniel Gustafsson till Smålandsposten.

holms län levererar bäst service
till företagen – det enligt Sveriges
Kommuner och Landstings mätning av NKI, Nöjd Kund Index.
Mätningen görs inom fem olika
områden: brandtillsyn, bygglov,
markupplåtelse, miljö- och hälso
skydd samt serveringstillstånd.
Upplands Väsby placerar sig högt
på listan i de flesta av de fem
kategorierna.
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Det här är en tillgång
som ni äger som har
en belåningsgrad på
35 procent. Som ni kan
använda för investeringar.
Sabos vd Kurt Eliasson påpekar att kommunerna har
400 miljarder i övervärden i bostadsbolagens bestånd.
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MILJARDER blev kommunernas samlade

vinst för 2014. 11 miljarder kom från de
kommunala bolagen.
Källa: Dagens Samhälle/SCB

Varifrån ska
pengarna komma?
2025 väntas vi vara 11 miljoner svenskar och behoven av
investeringar i infrastruktur och bostäder är enorma de närmaste åren,
men vem ska betala? Under Almedalsveckan i Visby lyftes frågan
i ett seminarium arrangerat av Kommuninvest.

M

TEXT: JONAS LANNERING FOTO: GÖRAN TIVENIUS

iljonprogram som ska
renoveras, fler skolor
och äldreboenden, ökat
bostadsbyggande och
stora satsningar på
infrastruktur. Maria
Viimne, vice VD på
Kommuninvest, inledde
seminariet i Almedalen med att berätta om några
av de investeringar som krävs för att hantera
Sveriges ökande befolkning, samtidigt som kommunerna brottas med allt högre omkostnader. I
rapporten Kommunsektorns investeringar räknar
Kommuninvest att kommuner och landsting fram
till 2025 kommer att behöva 1 250 miljarder i nya
investeringar, till största delen i de stora städerna
där tillväxten sker.
Men varifrån ska pengarna komma? Idag finansieras en stor del av investeringarna från kommuner och kommunala bolag av deras egna kapital
och lån. Kommuninvests seminarium gästades av
en pigg panel som kom med flera konkreta förslag
på lösningar.
– Nu måste pengar även komma från annat
håll och nog finns det pengar, bland annat 4 000
miljarder i pensionspengar som måste hitta avkastning, sade Ilija Batljan, vice vd för fastighets
bolaget Rikshem som ägs av fjärde AP-fonden och
AMF Fastigheter. Baltjan lade också till att han var
villig att medfinansiera infrastruktursatsningar i
OPS-lösningar om det gav Rikshem möjlighet att
bygga fler bostäder.
Kommuninvests VD Tomas Werngren sa att den
investeringsvåg kommunerna står inför kräver att

30%
– Helt avgörande för oss är
förstås att vi kan få en bra
avkastning. Nu ligger 30
procent av våra innehav i investeringar med noll procent
ränta, sade Mats Andersson
vd fjärde AP-fonden.

man delar på riskerna på ett helt annat sätt än
tidigare. Mats Andersson, vd för fjärde AP-fonden
såg vissa möjligheter med att deras kapital, cirka
1 200 miljarder, kan gå till investeringar i fastig
heter och infrastruktur.
– Helt avgörande för oss är förstås att vi kan få
en bra avkastning. Nu ligger 30 procent av våra
innehav i investeringar med noll procents ränta,
konstaterade han. Utmaningen att få bättre betalt
är alltså inte så stor.
Men även om det finns möjligheter att få in kapital från andra aktörer återstår en grundläggande
fråga – hur ska kommunerna få pengar över till
investeringar i infrastruktur?
– Idag investerar kommunerna 25 procent
mer än staten, samtidigt som de ska hantera sin
ordinarie verksamhet. Det handlar om tillväxtfrämjande investeringar som alla har nytta av och
därför är det viktigt att sätta sig ned och se över
vem som ska investera vad, menade Göran Färm,
ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening.

B

ettina Kashefi, SKL:s chefsekonom vittnade om att många kommuner inte har
pengar över till infrastrukturprojekt.
– I Norrland kan de inte laga asfalten
på vägarna, istället sänker man hastigheten. Så
kan det inte vara, sade Kashefi och lade till att
det är ett ypperligt läge för kommuner att göra
investeringar, men att det ofta tar tid för dem att
ändra sina styrregler och under den processen kan
det hända mycket med ränteläget.
Mötet var välbesökt och födde en diskussionslusta som varade långt efter seminariets slut. W
Kommuninvest Dialog #3 2015
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Minusränta

Är minusränta
ett plus för
kommunerna?
Länge hotade inflationsspöket. Men sparöverskott och
återkommande finanskriser har lett till upp-och-nedvända
världen där invanda föreställningar rubbats och man kan
få betalt för att låna. Dialog försöker reda ut begreppen om
hur plus blev minus och hur minus kan vara ett plus.
TEXT: KARL BRUZE ILLUSTRATION: SHUTTERSTOCK FOTO: PATRICK DEGERMAN

T

idigare hade endast schweizarna gjort något liknande.
När svenska Riksbanken i
februari 2015 sänkte reporäntan – som påverkar all
räntesättning – under noll
var det alltså ett kliv rakt ut i
obanad terräng. Ingen kunde
veta vad som väntade. Det har visat sig att en
effekt är att Kommuninvests medlemmar fått
ännu billigare lån.
Kommunsektorn som helhet har i dagsläget
en belåningsgrad under 50 procent och ränte-

kostnader som motsvarar mindre än 2 procent
av intäkterna. Även om låneskulden har ökat på
senare år har den totala räntekostnaden minskat
i takt med att räntenivån har sjunkit. Vård, skola
och omsorg är välfärdstjänster med investeringsbehov. De finansieras och produceras till stor del
av kommunsektorn, varför investeringsvolymerna bedöms fortsätta öka med cirka 6 procent
kommande år.
I september passerade Kommuninvest en
gräns som många haft svårt att föreställa sig.
Medlemmar fick möjlighet att få negativ ränta,
och med andra ord ”betalt för att låna”. Staten, a
Kommuninvest Dialog #3 2015
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– I kommunen har vi totalt sett tredubblat våra investeringsplaner varje år under de kommande fem åren, säger Samuel Lundqvist, ekonomichef Skellefteå kommun.

Jan Malmberg, finanschef
Uppsala kommun.
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andra aktörer inom offentlig sektor och bland
annat företag som lånar upp i egen regi hade
då sedan en tid vittnat om att investerare – som
antingen är tvingade göra vissa placeringar på
grund av regelverk eller söker säkerhet i en värld
som upplevs som otrygg – betalar för att få sina
pengar omhändertagna under en tidsperiod.
Hade någon sagt det för bara några år sedan
hade man skakat på huvudet.
Förklaringen till att Kommuninvest – som
svarar för nästan hälften av kommunsektorns
totala externa finansiering – erbjuder minusränta, är avsaknaden av eget vinstintresse. Det finns
ingen anledning att ”skära emellan” mer än vad
som krävs för att garantera verksamheten.
Kommunala tjänstemän Dialog talat med

berättar om lågräntenivåns positiva effekter.
– I takt med att vi omsätter till lägre ränta så
sjunker räntekostnaderna. Vi lånar till merparten av våra kommunala bolag också, så även de
drar nytta av sjunkande ränta, berättar Uppsala
kommuns finanschef Jan Malmberg.

S

kellefteå kommuns ekonomichef Samuel
Lundqvist bekräftar bilden men framhåller samtidigt att själva räntenivån i sig
inte har någon större påverkan på hur
man resonerar i kommunen.
– Vi väljer inte om vi ska göra investering eller
inte på grund av att räntan är låg. Vi har andra
argument för våra investeringar, betonar han.
– Vi har också ett problem när det är låga pri-

Lars Hörngren chefsekonom Riksgälden

I huvudsak är det tre faktorer som kan
sägas ligga bakom detta fenomen.
(1) I världen som helhet finns ett stort
sparande. Räntan är ett slags pris på
sparande: Hur mycket får jag i ersättning om jag sparar en krona från idag
till nästa år? När många vill spara blir
ersättningen för att spara låg. Det är på
samma sätt som att priset på en vara
blir lågt om utbudet är stort i förhållande till efterfrågan.
(2) Till detta kommer den andra faktorn att centralbanker i många länder
vill stimulera efterfrågan – det vill säga
minska sparandet – för att undvika att
inflationstakten blir för låg. Deras medel
för att göra detta är att se till att räntor
på placeringar med kort löptid är låga.
Låga korta räntor håller nere räntorna

”

även på placeringar med längre
löptid.
(3) En tredje
faktor är att
många placerare i
en värld som uppfattas som osäker
vill ha säkra
tillgångar; det vill
Lars Hörngren,
säga sådana som
chefsekonom Riksgälden.
getts ut av låntagare som med
största sannolikhet kommer att kunna
betala tillbaka lånade pengar. De är
därför beredda att acceptera en väldigt
låg eller till och med negativ ränta. I
det fallet motsvarar en negativ ränta en
kostnad för att förvara tillgångar säkert,

FOTO: RIKSGÄLDEN

DÄRFÖR HAR VI NEGATIVA RÄNTOR I VÅR OMVÄRLD
ungefär som att betala för att förvara
smycken i ett bankfack. Stor efterfrågan
på säkra placeringar gynnar låntagare
som har högsta möjliga kreditvärdighet.
Vilka för- och nackdelar finns med att stat
och kommunsektor kan få betalt för att
låna?

Fördelen med låga räntor för stat och
kommun som låntagare är uppenbar:
Det är billigt att låna.
Nackdelarna ligger i att de låga räntorna är tecken på att ekonomin inte är
i balans, till exempel att arbetslösheten
är relativt hög och osäkerheten om den
ekonomiska utvecklingen är stor. Det
betyder att skatteinkomsterna är lägre
än de kunde vara om fler hade jobb och
läget varit mer stabilt. W

Vi väljer inte om vi ska göra investering eller inte
på grund av att räntan är låg.

ser generellt i ekonomin, så drabbas till exempel
vårt energibolag som får mindre intäkter och
lägre resultat, fortsätter Samuel Lundqvist.
Skellefteå kommun har två internbanker; en
i Stadshus AB för kommunägda bolag och en i
kommunen för den förvaltningsdrivna verksamheten. Kommunkoncernen får därmed en
tydlighet vad gäller finansiering och lånebehov.
Skulderna i Stadshus AB är idag mellan 6 och 7
miljarder kronor. Till den ”kommunala” delen
har man hittills inte behövt låna. Samuel Lundqvist tydliggör att ”det kommer”:
– Vi har nya skolor, ny vattenförsörjning med
mera på gång. Skolinvesteringarna kommer under de närmaste fem åren. Det är en ganska bra
bit över en miljard – både förskolor och grund-

Samuel Lundqvist, ekonomichef Skellefteå kommun

skolor och på gymnasiesidan. I kommunen har
vi totalt sett tredubblat våra investeringsplaner
varje år under de kommande fem åren, jämfört
med historiskt normala nivåer.

U

ppsala befinner sig i en liknande sits.
I likhet med Skellefteå och kommunsektorn i stort lånar kommunen alltid
mot ett realt behov, varmed ränteläget
inte har någon direkt påverkan på hur mycket
som lånas. Samtidigt tornar investeringsbehoven
upp sig.
– Det som är speciellt med Uppsala är att vi har
den tillväxttakt som vi har. Vi har ett finansieringsbehov över tid, vi behöver inte bara refinansiera
utan successivt låna lite mer, säger Jan Malmberg. a

50%

Kommunala Uppsalahem investerar
900 miljoner kronor per år, bygger
450–500 lägenheter och finansierar
50 procent från eget flöde.
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Det får inte andas spekulation utan det ska vara
trygg och säker verksamhet.

"INGEN SYNPUNKT PÅ
VILKEN RÄNTA JUST
KOMMUNERNA FÅR LÅNA TILL"

Christina Nyman, Riksbankens
biträdande chef på avdelningen
för penningpolitik, understryker
allvaret i det nuvarande ekonomiska läget:
– Vi har låga räntor på många
håll i världen på grund av att tillväxten sjönk kraftigt efter finanskrisen och att det sedan har tagit
lång tid för många ekonomier att
återhämta sig. Precis som många
andra centralbanker har vi därför
sänkt styrräntan för att ge stöd åt
den ekonomiska aktiviteten och
bidra till att inflationen stiger.
– Riksbanken sätter styrräntan
för att påverka det allmänna
ränteläget i landet och har ingen
synpunkt på vilken ränta just
kommunerna får låna till. Det är
en fråga för långivare och låntagare, säger Christina Nyman.
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Samuel Lundqvist, ekonomichef Skellefteå kommun

Kommunala Uppsalahem investerar 900 miljoner kronor per år, bygger 450–500 lägenheter
och finansierar 50 procent på egen hand. På VA
och avfallsidan investeras 300–350 miljoner och
där finansieras 35 procent på egen hand.
– Vi har ett stort åtagande att bygga om
föråldrade skolor och har i planeringen att vi
bygger om minst en grundskola per år. Investeringsbudgeten är 600 miljoner, och där kanske
vi behöver låna 450, berättar Jan Malmberg.

N

är reporäntan så småningom går upp
kommer räntekostnaderna att stiga.
Från ett kommunsektorperspektiv
behöver dock inte förändring av
reporäntenivån utgöra någon självklar risk.
Anledningen är att i en situation där reporäntan
går upp, så går teoretiskt även inflationen upp
och därmed också skatteintäkterna. Dock kan
en situation uppstå där kostnaderna kommer
före intäkterna, med en förskjutning i storleksordningen av ett år.

– Det kommer handla om att göra avvägning
och försöka låsa in räntan. I genomsnitt har vi
bundit på två år nu, berättar Jan Malmberg,
som också för fortlöpande diskussioner med
kommunala bolag om längre bindning av kapital och ränta.
Om ett kommunalt bolag kan låsa in ränte
nivån på halva nivån mot kalkyl kan det teoretiskt ge låg taxeutveckling, eller rentav möjlighet
att frysa taxor.
Samuel Lundqvist berättar att Skellefteå kommuns finanspolicy innehåller uttryckliga krav på
kapital- och räntebindning.
– Vi jobbar hela tiden med lånens bindningstider och har viss framförhållning. Den reglering
man har i finansverksamheten är viktig i sådana
här lägen. Det får inte andas spekulation utan
det ska vara trygg och säker verksamhet. Vi har
en ganska konservativ inställning till affärer.
Vi vill göra så få affärer som möjligt. Vi har en
form av försiktighet här – man försöker inte
uppnå de snabba vinsterna. W

Analys Befolkningsprognos

FOTO: ROBIN ANDERSSON

KOMMER VERKLIGEN
BEFOLKNINGEN ATT ÖKA
I ALLA KOMMUNER?
Dagens befolkningsprognoser pekar på tillväxt i nästan hela landet under de
kommande åren. Men med förändrade antaganden blir bilden en annan.
Under senhösten har jag haft möj-

ligheten att fördjupa mig i Statistiska
centralbyråns (SCB) befolkningsprognoser för landets alla kommuner fram
till år 2035. Antaganden om in- och
utflyttning, immigration och emigration, födslar och antal döda har analyserats på både längden och tvären.
Kommuninvests intresse för befolkningsutvecklingen bottnar dels i den
koppling som finns mellan investeringar, behovet av extern finansiering
och befolkningstillväxt, dels i att den
demografiska utvecklingen påverkar
en kommuns långsiktiga ekonomiska
bärkraft.
Kombinationen av hög invandring
och positivt födelseöverskott förväntas ge en befolkningsökning på
knappt 2 miljoner individer för riket
som helhet under de kommande 20
åren. För kommuner som upplevt en

negativ befolkningsutveckling, ibland
under flera decennier, är SCBs prognos
välkommen läsning. Den positiva
befolkningstrend som märktes i statistiken för många av dessa kommuner
redan 2014 förväntas fortsätta, om än
med något lägre tillväxttakt från 2018
och framåt. Frågan är dock huruvida
denna invandringsdrivna tillväxt är
långsiktigt hållbar eller enbart av
temporär natur. Frågan är i högsta
grad relevant då tidigare perioder
av befolkningstillväxt i kommuner
utanför storstadsregionerna har följts
av en period med markant minskande
befolkning.
Kommuninvest har under sommaren

låtit stresstesta SCBs befolkningsprognoser genom att för varje enskild
kommun som haft en neutral eller
negativ befolkningstillväxt:
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1. Minska immigrationen med 25
procent från 2015 och framåt
2. Anta att ökad utflyttningsbenägenhet hos den nyligen invandrande
delen av befolkningen. 10 procent
av de som invandrat till kommunen
från 2013 och framåt lämnar kommunen varje år.
Skillnaden mellan de tre scenari-

erna är slående. Figurerna i artikeln
visar utvecklingen för befolkningen
som helhet och för andelen 65+ i en
kommun i Bergslagen. Enligt SCBs
befolkningsprognos ökar befolkningen
med 8 procent fram till 2035, och andelen 65+ ökar med 5 procentenheter
till 27 procent. Men om invandringen
avtar och leder till en befolkningsminskning blir andelen äldre över 65
då 30 procent. Ökar utflyttningen
från kommunen av de som nyligen
invandrat ökar andelen 65+ med 12
procentenheter till 34 procent.
Vilket scenario som är mest troligt
är naturligtvis upp till politikerna i
den berörda kommunen att avgöra.
Kommuninvests känslighetsanalys
visar dock att det kan finnas anledning att vara försiktig med allt för
vidlyftiga investeringsplaner innan det
har visat sig huruvida den prognostiserade befolkningsökningen är permanent eller inte.
Mattias Bokenblom
Forsknings- och utbildningsansvarig,
Kommuninvest
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Välfärdens
finansieringar
Många av Sveriges kommuner, landsting och regioner känner sig
trängda av en kraftig urbanisering, snabb ökning av andelen äldre,
ökade kostnader och integrationsutmaningar. Samtidigt befinner sig
andra kommuner i ett läge av kraftig tillväxt. Dessa och andra frågor
diskuterar Dialog med Göran Färm, ordförande i Kommuninvest och
Lena Micko. ordförande i SKL.
TEXT: GÖRAN TIVENIUS FOTO: MELKER DAHLSTRAND
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Hur tror ni att den svenska kommun- och
landstings/regionstrukturen ser ut om 5–10 år?
Lena Micko: Jag tror att vi har färre regioner.
Regeringen har initierat en regionreform
med sikte att genomföras snabbt. Gör vi
det inte nu, tror jag att det blir svårt att
genomföra under överskådlig tid.
Reformen är viktig och nödvändig,
eftersom vi kommer att ha fler utmaningar
att ta hand om. Dessa kräver att man har
ett större befolkningsunderlag, men också
att man hittar varandra i ökad samverkan,
till exempel genom ökad specialisering i
hälso- och sjukvården. Alla kommer inte
att kunna göra precis samma saker. Här är
det viktigt att en bra service ändå finns.
Infrastrukturfrågorna är förstås en annan viktig fråga. När det gäller eventuella
kommunsammanslagningar, så är den
frågan inte aktuell för mig just nu.
Göran Färm: Regionfrågan ligger närmare i
tiden med tanke på att utredningen redan
har satt i gång. Kommunerna är svårare.
Men med tanke på de arbetsuppgifter
kommunerna har idag är det i längden
ohållbart att ha så många små kommuner
med så få som 3 000–5 000 invånare. Jag
tror inte att det fungerar. En förändringsprocess kan se ut på olika sätt. Ett är att
rita nya kartor i en stor kommunreform
och ett annat att utveckla samarbetet,
ändra uppgiftsfördelning med mera. Det
ena behöver inte utesluta det andra. Men
att det inte kan se ut som idag är jag helt
övertygad om.
Lena Micko: Här är regeringen inne på att
undanröja hinder för att underlätta ett
ökat samarbete. Hinder i dag är att vi
måste bilda en politisk överbyggnad för
att kunna samarbeta. Det finns också informella strukturer och här är det viktigt
att medborgarna har insyn, vilket inte alla
gånger är så lätt.

Ni är ju båda kommunpolitiker. Det här kan
väl vara en ganska känslig fråga att slå ihop
kommuner.
Lena Micko: Visst kan det vara så om man
hela tiden fokuserar på gränser. Men alla
upplever nog en verklighet där man på
olika sätt märker att det blir mer och mer
att göra. Och att resurserna sällan ökar.

Göran Färm: Det finns mängder av exem-

pel på samarbeten mellan kommuner
som fungerar bra. Hos oss i Östergötland
samarbetar kommunerna till exempel när
det gäller räddningstjänst, vattenvård,
gymnasieskolan och lönehantering. Det
finns mängder av saker man kan göra för
att banta kostnader eller sprida dem på fler
användare. Många av dessa goda exempel
kan spridas till fler. Men jag undrar om
enbart samarbeten räcker för att kunna ha
kvar så små kommuner som med 3 000–
5 000 invånare. Låt oss börja med att fråga
oss vad vi kan göra med nuvarande struktur. Räcker inte det, så får vi ändra den.
Ser ni några demokratiska problem med att
slå ihop kommuner? Vad händer om avståndet
till kommunpolitikerna blir längre – blir det ett
problem?
Lena Micko: Jag tror inte det. För medbor-

garna är det viktigt att servicen fungerar
och att man vet vart man ska vända sig.
Förutsättningarna för kommunikation har
förändrats kraftigt de senaste åren, vilket
har skapat många fler kontaktvägar. Dessutom finns det nya och många olika sätt
att engagera sig på. Därför upplever jag
att farhågorna för minskad medborgarinsyn och minskat inflytande är överdrivna.
Göran Färm: Jag håller med Lena. Det finns
sätt att hantera detta. Det är inte självklart att en kommun med 50 000 eller
100 000 invånare är demokratiskt sämre
än en kommun med 5 000. En större
kommun har ofta möjlighet att organisera
kommunikationen på ett effektivare sätt.
I ett perspektiv där ett antal kommuner
har svårt att klara sitt grundläggande
uppdrag finns det anledning att se positivt
på möjligheterna.
Sveriges grundlag ger kommunerna ett gediget skydd när det gäller självbestämmande
rätt. Vilket ansvar anser ni att staten har när
det gäller utveckling av svenska kommuner
och landsting?
Lena Micko: Detta är en tiotusenkronors-

fråga. Jag tror att det är viktigt att skilja
mellan ”likvärdighet” och ”lika”. Låt
oss ta skolan som exempel. En del menar
att bara för att vi har en statlig skola, så

kommer allt att bli bra. Men skolan i sig
är väldigt komplex. Den styrs på olika
sätt och den lärare som är i klassrummet
ska ha mycket att säga till om. Men hur
fördelar man resurser och hur styr man
kvaliteten? Här är jag övertygad om att de
som är närmast medborgarna vet bäst hur
det ändå ska skötas. Anpassning måste göras till den lokala situationen. Statens roll
är att ge stabila och tydliga spelregler.
Göran Färm: Även om kommunerna har
självstyre, så har staten med sin lagstiftande roll ett grundläggande ansvar för
medborgarnas väl och ve. Jag tycker att
det är viktigt att vi får en öppen och rejäl
diskussion om ansvarsfördelningen. Om
vi är tvungna att höja skatten framöver
för att klara välfärdens finansiering, vem
är det i så fall som ska höja den – staten,
kommunerna eller landstingen? Kommunerna har ansvaret för rätt stora transfereringssystem, som vi egentligen inte borde
ha ansvaret för. Vad är det som säger att
kommunerna ska ansvara för försörjningsstödet och staten för arbetslöshetsersättningen? Kommunerna har ändå inte
någon möjlighet att påverka försörjningsstödet, eftersom allt styrs av lagstiftning.
Min bestämda uppfattning, vilket är viktigt att betona, är att det svenska systemet
med starka och självständiga kommuner
och regioner är väldigt bra.
Ni betonar vikten av samtal mellan stat och
kommun. Vem ska knacka på hos vem?
Lena Micko: Det knackas hela tiden. En
speciell fråga som SKL har tagit upp är att
vi har så mycket av riktade statsbidrag. Vi
har räknat ut att det finns drygt 80 stycken.
Dessa kan handla om belopp på en miljon
upp till ett par miljarder, och rör allt från
kompetensutveckling till tillgänglighet i
sjukvården. De bör omformas till en mer
generell karaktär, eftersom det ligger i
linje med idén att det ska vara de lokalt
förtroendevalda som ska ha förmågan och
möjligheten att prioritera. Detta medger en
större flexibilitet, vilket är bra med tanke
på att många kommuner är olika.
Göran Färm: En annan viktig fråga är kommunernas kompetensförsörjning. Hur får
vi lärare framöver? Hur rekryterar vi a
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Lena Micko, ny ordförande SKL.
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Jag funderar på hur långt staten
blickar framåt.

vårdpersonal? Idag slåss vissa kommuner
om socialsekreterare genom att bjuda över
varandra med löner. Här har staten ett
ansvar när det gäller utbildningssystemet.
Ska vi klara personalförsörjningsfrågan
framöver, så krävs gemensamma tag.
Detta är en riktigt stor utmaning!
Lena Micko: Absolut! Och detta är ett bra
exempel på samarbetsområde mellan kommunerna och staten. Till exempel kan man
satsa gemensamt på kompetensutveckling.
Vilka insatser från staten är mest aktuella?
Lena Micko: Generella statsbidrag är väldigt
viktiga. Självklart är det viktigt att man
försäkrar sig om att de pengar som är
avsedda för äldreomsorg verkligen går dit.
Detta är kommunerna intresserade av, men
uppföljningen kan göras utan detaljerade
föreskrifter som låser systemet. Till exempel kan man lösa en fråga om bemanning
på natten genom kompletterande digitalisering vilken innebär att man inte behöver
ha personal i varje rum. Som det är idag
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Lena Micko, ordförande SKL

får man inte göra så enligt förslaget om föreskrifter. Nationellt går det sällan att lösa
”hur-frågorna”! De centrala myndigheterna har ansvar, men det blir samtidigt ett
väldigt rotande i detaljer. I stället bör staten
lita mer på kommunernas goda omdöme.
Naturligtvis måste man uppmärksamma
situationer då kommunerna har hanterat
något fel. Men för den skull behöver det
inte utgå ett kollektivt lagstraff.
Göran Färm: Ett exempel är förhandlingarna
om infrastruktur och vem som ska finansiera vad, till exempel Sverigeförhandlingen*.
Vi känner ibland från kommunernas sida
att staten lämpar över mer ansvar på oss
än vad som är rimligt. Detta riskerar att
kommunerna störs när det gäller att klara
finansieringen av de investeringar som hör
till basuppgiften.
Lena Micko: Det finns också en risk för att
kommunerna spelas ut mot varandra. Här
är det inte tillräckligt tydligt vem som ska
ta ansvar för vad. Och vi talar om mycket
stora belopp …

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?
Lena Micko: Jag funderar på hur långt staten
blickar framåt [skratt], men det var inte
frågan. Skämt å sido – jag tror att många
lokala politiker har nog med att hantera
situationen här och nu. Ändå menar jag
att rätt många ändå blickar framåt, även
om man i hög utsträckning styrs av sina
budgetramar.
Göran Färm: Det är enklare för stora
kommuner som Stockholm, Göteborg,
Norrköping och Linköping att blicka
framåt. Små och medelstora kommuner
har många gånger inte den orken. Kanske
ska man heller inte begära det. I stället
kan SKL och Kommuninvest bidra med
framtidsperspektiv och kunskap som de
enskilda kommunerna kan ha nytta av.
Lena Micko: Exempel på det är SKL-rapporter

om hur olika kommunerna får vara,
öppna jämförelser av konkreta verksamhetsområden, skatteutveckling och om
välfärdens långsiktiga finansiering. **
Tycker ni att SKL och Kommuninvest gör tillräckligt idag för att initiera det goda samtalet
kring välfärdsfinansiering?
Lena Micko: Det måste bli många sam-

tal. Och det är viktigt att förstå att det
handlar inte bara om svart eller vitt, utan
om nyanser och i slutänden helheter. Talar
man om t.ex. ekonomi, så måste detta
översättas till verksamhetsområden. Och
här händer det enormt mycket. Ta bara
inom vård och omsorg. Hur påverkar
olika insatser – varav proaktiv friskvård
är en – sjuklönekostnaderna?
Göran Färm: Jag tycker att SKL gör mycket.
Och även Kommuninvest inom sitt
snävare område. Men vi kan göra mer,
till exempel fler seminarier kopplade till
kommunernas egen verklighet. Dessa kan
arrangeras regionalt, så att deltagarna får
utrymme att tala kring sin egen framtid.
Sveriges kommuner och landsting står inför
enorma investeringsbehov. Vilka lösningar ser
ni beträffande kommunsektorns finansiering
av investeringar?
Lena Micko: Vi måste arbeta på flera fronter.
Hur ser en lämplig skattenivå ut? Vem ska
ta ut skatten – staten eller kommunerna,
landstingen/regionerna? Kan det vara
intressant med mer privat kapital? Hur
ska i så fall ansvaret mellan den offentliga
sektorn och privata intressenter se ut? När
det gäller den sistnämnda frågan, så finns
det både goda och dåliga exempel. Och
så har vi ju kommuner som arbetar med
egen obligationsutgivning …
Göran Färm: Kommuninvest hanterar
idag ungefär hälften av den kommunala
låneskulden, och kommer aldrig att täcka
hundra procent av kommunernas lånebehov. Samtidigt är de flesta kommuner
inte tillräckligt stora för att kunna bära
kostnaderna för egna upplåningsprogram.
Lena Micko: I sammanhanget vill jag lyfta
fram det märkliga i att EU betraktar Kommuninvest på samma sätt som de vanliga
bankerna. Detta riskerar att ställa till pro-

blem för kommunernas finanssamarbete
framöver. Man borde se mer till Kommuninvests särart.
I SKL:s ekonomiska rapport våren 2015 räknar
med att ett antal kommuner och landsting
måste höja skatten för att klara sin framtida
ekonomi. Kommentar!
Lena Micko: Ökade insatser markerar en
hög ambition när det gäller välfärd. Men
– och det har vi ju berört tidigare i detta
samtal – det finns en statlig detaljreglering som gör att utrymmet för att ta det
lokala ansvaret för att få ihop ekonomin
blir mindre och mindre. Hur som helst är
min bedömning att skattehöjningar blir
nödvändiga för att leverera välfärd med
en ekonomi i balans. Samtalen om hur
bördorna ska fördelas mellan kommun,
region och stat är fortsatt viktiga.
Göran Färm: Tittar vi tillbaka i tiden i början av 2000-talet, så betalade vi i genomsnitt över 50 procent av våra inkomster
i skatt. Idag är vi på en nivå under 45
procent. Det som framför allt har växt
under de senaste tio åren är den privata
konsumtionen. Här är det intressant att
se hur medborgarna vill ha det framöver.
Vilken syn har man på att satsa på skola,
äldreomsorg och så vidare? Jag menar att
vi måste ta den här diskussionen. Och här
tror jag att det finns en acceptans för att
värna den gemensamma välfärdskonsumtionen genom skattefinansiering. Det finns
också ett antal undersökningar som stöder
min bedömning.
Lena Micko: Samtidigt måste vi hela tiden
arbeta med förändringar i organisation
och arbetssätt. Vi måste hitta nya smarta
innovativa lösningar. Dessa kommer i hög
utsträckning från våra medarbetare. Här
ska kommuner, landsting och regioner erbjuda ett bra utvecklingsklimat. Visst ska
vi bli effektivare, men inte på bekostnad
av mindre humanism.
Göran Färm: Det handlar inte om att få folk
att springa fortare. Med klok användning
av ny teknik och smarta arbetssätt ska vi
skapa kvalitet för både medborgarna och
de som arbetar för dem.

Hela Sverige ska leva är kanske ett slitet ut-

tryck. Men båda representerar ni organisationer som rymmer den lilla kommunen med en
minskad befolkningsutveckling och den stora
med stark befolkningstillväxt. Har vi råd att bo
i hela Sverige?
Lena Micko: Ja, det tror jag. Men man kan
kanske inte få samma service överallt.
Bor man i – eller nära – en stad har du i
allmänhet närmare till ett bredare utbud
av utbildning, arbete och kultur med mera.
Val av boende handlar mycket om synen
på livskvalitet. Alla vill inte bo i städer.
Bor man i glesbygd är det annorlunda och
större avstånd. Kommunikationerna blir
ofta lite krångligare samtidigt som en del
ser andra kvaliteter som uppväger detta.
Många kommuner kämpar med sitt befolkningsunderlag. Där är det viktigt att hitta
de magneter som attraherar. En sådan är
fungerande kommunikationer. Att man kan
bo på en plats och jobba på en annan. Det
här är en av de viktigaste framtidsfrågorna.

Ett ämne som är aktuellare nu än någonsin är
integrationsfrågan. Vilka möjligheter ser ni för
kommunerna?
Göran Färm: Att lyckas med integrations-

frågorna handlar inte bara om humanism,
det för med sig så många andra positiva
effekter. Framgång betyder minskade
kostnader för utanförskap, bättre personalrekrytering, bättre åldersstruktur, ökat
skatteunderlag – sammantaget bra för
kommunerna.
Lena Micko: Historien visar på ett antal
exempel på samhällen som lyckats bra
just på grund av sitt välkomnande av
mångfald. Tolerans skapar öppenhet och
föder fler idéer. Vi behöver fler människor
i Sverige. Det är ett måste för att utveckla
en hållbar välfärd. Vad vi måste utveckla
är vår förmåga att skapa en snabbare
integration. Att till exempel korta tiden
från det att man anlänt till det att man är
i arbete.
Göran Färm: Jag tror att vi skulle bli bättre
på att hantera integrationsfrågan om vi
fick en jämnare ansvarsfördelning mellan
kommunerna. Detta skulle alla tjäna på
i längden. Jag hörde nyligen att man i
Finland har insett att man måste skapa en
större arbetskraftsinvandring, eftersom a
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Göran Färm, ny ordförande
Kommuninvest

Det gäller att slåss för ett sunt regelverk som tar
hänsyn till risk.

landets egna invånare inte räcker till för
att säkra framtiden.
Lånar svenska kommuner för mycket?
Göran Färm: Så länge man lånar till det

som är tydligt tillväxtskapande – eller
kostnadsbesparande – investeringar, är
inte den kommunala låneskulden något
stort problem. Tittar du på hur det ser ut
i de svenska kommunerna totalt sett så är
sektorn stabil med stora realiserbara tillgångar. Ta de kommunala bostadsbolagen
som ett exempel. Deras bostäder värderas
på marknaden till 650 miljarder, men är
bokförda till 250 miljarder. Tar man Linköping, som är Lenas hemkommun, så är
de en av landets mest skuldtyngda kommunkoncerner. Samtidigt har kommunen
en kanonbra ekonomi. De har med andra
ord lånat på rätt sätt. Tillväxten och den
löpande ekonomin går som den ska.
Kommuninvests analys visar att sektorns
skuldökning främst kan relateras till kommuner som har hög befolkningstillväxt
och goda ekonomiska resultat.
Hur ser ni på Kommuninvests roll i förhållande
till SKL?
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Göran Färm, ordförande Kommuninvest

Lena Micko: Vi har en syskonrelation. Det
bra att vi kan följas åt i många av de frågor
som vi har talat om. Kommuninvest har
en mer specifik ekonomisk profil, vilka
landar i många av de utmaningar som
svenska kommuner och landsting/regioner
står inför.
Göran Färm: SKL, Kommuninvest, SABO har
kompletterande roller. Vi lyfter fram och
arbetar med angelägna frågor för våra
medlemmar. Finns ingen anledning att
konkurrera. Tvärtom. Tillsammans kan vi
bidra till att stärka kommunsektorns roll.

Finanssamarbetet med solidarisk borgen som
grund har högsta kreditvärdighetsbetyg både
från Moody's och Standard & Poor's. Detta
dubbla trippel-A-betyg har enbart ett trettiotal aktörer i hela världen. Det som belönas
är den svenska modellen kommuner och
landsting i samverkan. Kommentar?
Lena Micko: Kommuninvest behövs. Man är
bättre på kommunal finansiering än vad
bankerna är. Jag ser Kommuninvest som
en stabiliserande faktor.
Göran Färm: Jag satt i Europaparlamentet
under bankkrisen. Det första man gjorde
i samband med krisen i slutet av 2008,

var att bestämma sig för att Europa inte
skulle hamna i ett sådant läge igen. Från
början var alla överens om att vi behöver ett regelverk som tar hänsyn till hur
mycket risk ett kreditinstitut tar. Vi ska
ha tuffa regler, men inte så tuffa att vi
äventyrar kapitalförsörjningen i samhället.
Det gäller både kommuner och näringsliv.
De som tar liten risk ska ha mer gynnsamma regler än de som tar stor risk. Men
nu håller man på att tappa detta synsätt.
Det innebär att schablonregler som inte
väger in risk kan sätta käppar i hjulet för
lågriskinstitut som Kommuninvest. Detta
blir helt fel. Det gäller att slåss för ett sunt
regelverk som tar hänsyn till risk. W
* Sverigeförhandlingen arbetar bland annat med att
möjliggöra ett snabbt förverkligande av höghastighetsjärnvägar från Stockholm till Göteborg och från
Stockholm till Malmö. Här är medfinansiering en viktig
fråga.
Sverigeförhandlingen tittar även på andra infrastrukturprojekt samt hur man kan öka bostadsbyggandet i
Sveriges tre största städer. Bakgrunden till Sverigeförhandlingens arbete är Regeringskansliets direktiv
2014:106 samt 2014:113.
** SKL-rapportens formella namn är ”Framtidens utmaning: välfärdens långsiktiga finansiering (april 2010).

Välfärdsinvesteringen
Så här blir Herrestaskolan
i Järfälla när den står klar.
Illustration: Liljewall
arkitekter AB

Projektledaren Ian Craig vid bygget av Herrestaskolan.

Herrestaskolan,
Järfälla
TEXT: DAVID GROSSMAN FOTO: JOHAN JEPPSSON
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arkarbystaden i Järfälla nordväst om
Stockholm är ett av de områden i Sverige
som kommer att växa mest de närmaste
åren, inte minst tack vare att tunnelbanan dras fram 2021. Marken, där en del tidigare
varit militärt flygfält, ska när allt står klart rymma
18 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser. Och
med 40 000 nya invånare krävs förstås nya skolor.
Herrestaskolan är först ut och står klar till nästa
termin då hundra förskolebarn och trehundra
elever upp till femteklass ska gå där.
– Vi kommer förstås att behöva fler skolor, 15
till 20 förskolor och fem till sex grundskolor, säger
Elisabet Stuart, chef för projektledningsavdelningen i Järfälla kommun.
I kommunen har man högt ställda miljökrav när
skolor byggs och Herrestaskolan har miljöklass
Guld vilket bland annat innebär låg energiförbrukning och helt giftfritt material. Skolan byggs
helt i trä och är koldioxidneutral.
– Det är lite högre kostnad men ger samtidigt
lägre energiförbrukning och därför bra ekonomi
på lång sikt, säger Elisabet Stuart.
Prislappen för Herrestaskolan är 317 miljoner
kronor och investeringen görs med lån från Kommuninvest. Hittills har 300 miljoner använts och
de lånen är uppdelade i tre lån om 100 miljoner
kronor med låneförfall i juni 2018, mars 2019 respektive december 2020. Enligt finanschefen Axel
Bernhult i Järfälla kommun kan det bli avvikelser
mot budget när allt står klart. W
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Björn Ryd, vd och Åsa Wiklund Lång,
ordförande i Svenska Kommun
Försäkrings AB utanför deras kontor
i centrala Gävle.
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Premie
pressarna
Premier på försäkringar blir inte billigare, det
vet alla som förnyar sina försäkringar. Men för
Sveriges kommuner sjönk kostnaderna år efter
år när de kommersiella bolagen fick konkurrens
från samägda bolag, inte minst Svenska
Kommun Försäkrings AB i Gävle.
TEXT: DAVID GROSSMAN FOTO: ALEXANDER LINDSTRÖM

K

urvan talar sitt tydliga
språk. Premiekostnaderna
i Sveriges kommuner
stiger markant under flera
år ända fram till slutet
av 2003 då det plötsligt
vänder neråt. På grund
av lägre skador i kommunerna och därmed sänkta premier? Nej, orsaken
till trendbrottet hittar vi på ett litet kontor med
sju medarbetare inhysta i stadshuset i Gävle.
Här sitter Svenska Kommun Försäkrings AB. Ett
bolag som bildades 2003 som en reaktion på att
premierna blev allt högre, självriskerna ökade
och för att kommersiella försäkringsbolag vägrade sälja försäkringar till vissa kommuner.
– När vi kom in på banan insåg branschen att

det fanns konkurrens och premierna pressades.
Oro fanns för att fler kommuner skulle gå samman i liknande samarbeten, säger Björn Ryd,
vd på Svenska Kommun Försäkrings AB och
veteran inom försäkringsbranschen med förflutet
på Skandia.
Trenden spreds också. Vid sidan av Stockholms och Göteborgs stads egna bolag och
Svenska Kommun Försäkrings AB tillkom tre
ytterligare försäkringsbolag med gemensamt
ägande. Idag är 105 av Sveriges 290 kommuner
med i ett sådant samarbete.
Hos Svenska Kommun Försäkrings AB, störst
av de kommungemensamma försäkringsbolagen,
var det från början bara Gävle och Sundsvalls
kommuner som gick in som delägare. Processen
att övertyga fler kommuner tog sin tid, inte a
Kommuninvest Dialog #3 2015
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”

Får en kommun ett överskott ska det också gå
tillbaka till den kommunen – det ska löna sig att
ha låga skadekostnader.

ÅSA WIKLUND LÅNG
ordförande Svenska Kommun
Försäkrings AB
– Jag ser att vårt medlemskap
ger pengar tillbaka till
kommunkassan, och det
tycker vi är ett oslagbart
argument för att bli
medlemmar.

BJÖRN RYD
vd på Svenska
Kommun Försäkrings AB
– Vi vill bara ha medlemmar
som jobbar med skadeförebyggande åtgärder, och
de som är duktiga på det
området ska få fördelar av
det också.
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Björn Ryd, vd, Svenska Kommuns Försäkring

minst för att de kommersiella bolagen svarade
med sänkta premier för att behålla sina marknadsandelar.
– Vårt mål var inte heller att få med så många
som möjligt till vilket pris som helst, säger Björn
Ryd. Vi vill bara ha medlemmar som jobbar med
skadeförebyggande åtgärder, och de som är duktiga på det området ska få fördelar av det också.
Så såg vårt mål ut och det lever vi efter än idag.

K

onkret innebär det att de tio kommunerna som är med i Svenska Kommun
Försäkrings AB har sin egen balansoch resultaträkning inom bolaget. Blir
det pengar över från premien när skador och
administration är betalda, så betalas det återbäring till respektive kommuns resultaträkning och
utdelas till skadeförebyggande åtgärder. Sedan
start har kommunerna i samarbetet sparat ihop
250 miljoner kronor. För 2014 skickade Svenska
Kommun Försäkrings AB tillbaka 11,2 miljoner
kronor till ägarkommunerna för skadeförebyggande insatser samt 26 miljoner till säkerhetsreserven för att möta framtida skador.
– Får en kommun ett överskott ska det också
gå tillbaka till den kommunen – det ska löna sig
att ha låga skadekostnader, säger Björn Ryd.
Men det låter inte så solidariskt?
– Nej, den delen av försäkringen är inte alls
solidarisk – och det är inte heller meningen. Man
kan se det som en utökad självrisk för kommuner
som drabbas av många skador. Sedan har vi återförsäkringar hos stora internationella försäkringsbolag som går in när det är allvarliga skador över
10 miljoner kronor. Där kommer solidariteten in
och vi delar alla på risken och blir aldrig bättre
än den sämsta länken, säger Björn Ryd.
Svenska Kommun Försäkrings AB har tack
vare bra skadeförebyggande arbete haft låga
skador och därmed fått högt förtroende från
återförsäkringsmarknaden med låga premier för

återförsäkringar som följd. Hälften mot vad en
ensam aktör på kommunmarknaden kan få.
Precis som i Kommuninvest är styrelsen
tillsatt av medlemskommunernas politiker från
kommunstyrelsen. Ordförande är Åsa Wiklund Lång (S), som är kommunstyrelsens vice
ordförande i Gävle kommun. Hennes hemma
kommun äger 26,9 procent av aktierna i Svenska
Kommun Försäkrings AB.
– Jag ser att vårt medlemskap ger pengar
tillbaka till kommunkassan, och det tycker vi är
ett oslagbart argument för att bli medlemmar.
Pengarna satsar vi på förebyggande åtgärder,
inte minst för att komma till rätta med skolbränder. Där handlar det om att förekomma
de unga förövarna innan de sätter sina planer
i verket. Är vi duktiga så tjänar vi på det, säger
Åsa Wiklund Lång.
Om nu affärsmodellen varit så lyckosam kan
man fråga sig varför det fortfarande endast är
10 kommuner som är medlemmar och delägare.
Senast in var Umeå 2008.
– Det året sade styrelsen stopp, eftersom vi
vuxit rejält och ville jobba med de kommunerna
som var med, totalt en miljon invånare från
Kiruna till Helsingborg och även Trondheim i
Norge, förklarar Björn Ryd.

M

en sedan 2013 är det öppet för fler
kommuner att söka medlemskap,
förutsatt att man tar till sig bolagets
affärskoncept. Är det enbart låg
premie en kommun söker är antagligen inte
Svenska Kommun Försäkrings AB rätt partner.
– Det går att få en rätt låg premie även hos
kommersiella bolag, fast frågan är under hur
lång tid. Är det många skador kommer även de
till sist att höja premien, konstaterar Björn Ryd.
Förutom att få in fler kommuner, helst lite
större som till exempel Eskilstuna, Västerås,
Örebro och Kalmar, satsar man på att de befint-

DET FINNS SEX KOMMUNALA FÖRSÄKRINGSBOLAG
I miljoner kronor

Premieintäkt

Skadekostnader

Resultat

Svenska Kommun Försäkrings AB

135,8

24

37,4

Stockholmsregionens Försäkring AB
Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF, ägs av 21 kommuner inom Stockholms län (ej Stockholm stad).
Bolaget bildades 2008.

66,6

45,4

11,4

S:t Erik försäkring
S:t Erik Försäkring bildades 1986 och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för
Stockholms stads aktiebolag. S:t Erik Försäkring försäkrar endast verksamhet som bedrivs av Stockholms
stad eller närstående bolag.

128,8

69

-4,7

Försäkrings AB Göta Lejon
Är Göteborg stads egna försäkringsbolag som bildades 1991. Göta Lejon stöttar och medverkar i ett antal
projekt som alla syftar till att förebygga risken för att skador ska inträffa.

105

34,1

12,4

Kommunassurans Syd försäkrings AB
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) startades i maj 2005. Ursprungligen startades bolaget av
30 av de 33 kommunerna som finns i Skåne. Idag är det 48 kommuner som är delägare.

66,6

13,6

8,1

Förenade Småkommuners Försäkrings AB
Bolaget startade 2008 och försäkrar 24 mindre kommuner (20 000 invånare och färre) i ett gemensamt
bolag. Öppet för att fler små kommuner ansluter sig.

15,0

7,7

-0,44

liga kommunerna tar in fler av sina egna bolag i
riskhanterings- och försäkringssamarbetet. Bolaget vill även utöka utbudet och kunna erbjuda
kollektiv olycksfalls- och motorförsäkringar.
En utmaning är också att möta upp det så
kallade Solvens II regelverket som satts upp av
EU och som ska vara implementerade senast
1 januari 2016. Precis som Basel 2, fast riktat
till försäkringsmarknaden, handlar det om att
minska risk och sårbarhet i sektorn, samt ökade
krav på publik information till allmänheten.
Kraven är desamma på kommunala som för kommersiella bolag.
– Visst kan man fundera på om det är rättvist
med tanke på att vi enbart arbetar mot kommuner och satsar så mycket på förebyggande
arbete, men vi har bestämt oss för att inte lägga
energi på det. Vi fokuserar på det vi kan påverka, säger Åsa Wiklund Lång.
Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom
på SKL, ser positivt på att kommunerna samarbetar för att få bättre försäkringsvillkor.

– Jag var själv kommundirektör i Vallentuna då vi tillsammans med andra kommuner
i Stockholms län bildade Stockholmsregionens
Försäkring. Detta för att premierna var så dyra
och vi ofta bara fick en enda offert när det var
dags för upphandling.

H

ur förklarar hon då att 185 kommuner inte är med i ett försäkringssamarbete?
– För många, inte minst små kommuner, kan det vara krångligt att hantera ett
sådant medlemskap. Då är det enklare att vid
behov göra en vanlig upphandling.
– Sedan finns det kommuner som tycker att
man låser in sig i ett monopol när det inte finns
alternativa försäkringar att handla upp, säger
Annika Wallenskog.
Vid sidan av lån och försäkringar ser Annika
Wallenskog gärna att kommuner slår sig samman om fler tjänster som löne- och ekonomihantering eller IT-system. W

105
kommuner i Sverige är i dag
medlemmar i ett kommunalt
försäkringbolag.
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”Uppslutningen är
fantastiskt bra”
Medlemmarnas gensvar i kapitalförstärknings
arbetet visar att kommunsektorn värnar om
kontrollen av investeringsfinansieringen.
TEXT: GÖRAN TIVENIUS FOTO: PAVEL KOUBEK

K

nappast har det väl
undgått någon läsare av
Dialog att nya EU-regler
för kreditinstituten medför
att Kommuninvest måste
förstärka sitt kapital. Det
mått som EU använder är
bruttosoliditet, som uttrycks i procent. Europeiska bankmyndighetens
förslag om vilken eller vilka procentsatser som
ska gälla från och med 2018 förväntas tidigast
nästa år.
Kommuninvest är ett lågriskinstitut, vilket
gör att vi försöker få gehör för att minimikraven
ska vara anpassade till hur stora risker som
faktiskt finns i verksamheten. Enligt den
plan som lades fram för föreningsstämman i
våras är siktet inställt på 1,5 procent i brutto
soliditetsnivå, vilket innebär att vid en balans
omslutning på 400 miljarder (nuvarande
prognos för 2018) så ska vårt samlade kapital
uppgå till 6 miljarder.
Vid halvårsskiftet 2015 var Kommuninvests
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Thomas Åkelius, sekreterare i
Kommuninvests föreningsstyrelse.

bruttosoliditetsgrad 1,2 procent inklusive nuvarande förlagslån och den kapitalökning som
finansierats med medlemmarnas årsinsats i år.
Medlemmarnas vilja att betala in särskilda insatser under perioden fram till 2018 kommer att
vara avgörande för om vi ska klara av det uppställda målet. Stadgeändringen som beslutades
på föreningsstämmorna 2014 och 2015 banade
väg för denna lösning. Ett av de beslut som togs
var att för medlemskommuner respektive landsting/regioner införa en högsta insatsnivå på 900
respektive 180 kronor per invånare.
Hur går då arbetet med kapitalförstärkningen? Dialog vände sig till Thomas Åkelius,
föreningsstyrelsens sekreterare i Kommuninvest,
för att få en kommentar.
Dialog: Var någonstans i processen befinner
medlemmarna sig?
Thomas Åkelius: De allra flesta medlemmar har
nu fattat beslut och skickat in besked om vilken
insatsnivå man vill gå in på i år. Senaste dag för
att ge besked är den 31 oktober.
Dialog: Vilka besked har du fått hittills?

Thomas Åkelius: Uppslutningen är fantastiskt
bra. Det visar hur viktigt samarbetet bedöms
vara. Jag tror att när vi summerar 2015 så
kommer det visa sig att huvuddelen av medlemmarna valt att betala in särskilda insatser i
sådan omfattning att de når den högsta insatsnivån eller en stor del av denna redan i år.
En mindre grupp medlemmar avstår från
inbetalningar i år. En handfull av dessa har redan uppnått den högsta nivån. De flesta ligger
dock strax under 50%, 75% eller 100% av
den högsta nivån och kommer utan att betala
in någon särskild insats, automatiskt (genom
den årliga insatsen) att nå en tillräckligt hög
nivå redan 2016 eller 2017. I ytterligare några
fall planerar vissa medlemmar att nå den
högsta nivån genom att dela upp den särskilda
insatsen på några år.
Dialog: Hur mycket pengar behöver komma in
via extra medlemsinsatser och under vilken
tidsrymd?
Thomas Åkelius: Medlemmarna har bestämt
sig för att primärt förstärka kapitalet genom
antingen årliga insatser eller de nya särskilda
insatserna eller en kombination av dessa.
Sedan vi sänkte marginalerna i utlåningsverksamheten med början 2014, är det den direkta
”insatsvägen” som gäller.
Om alla medlemmar sätter in den högsta
insatsnivån fram till 2018 när de nya minimikraven börjar gälla, kommer insatskapitalet
att fram till dess, växa med 4 mdr kronor.
Med hjälp av tidigare inbetalt kapital, balanserade vinstmedel och förlagslån ska målet på
lägst 1,5 procent klaras.
Dialog: Vad händer om lagkravet på brutto
soliditetsnivå blir högre än 1,5 procent eller
om utlåningen ökar mer än planerat?
Thomas Åkelius: Vi planerar för olika scenarion
så att det alltid finns en beredskap för det
oväntade. Behöver föreningsstyrelsen revidera
våra planer kommer vägvalen alltid att diskuteras med medlemmarna innan några nya
beslut fattas.
Föreningsstyrelsen leder ett intensivt
påverkansarbete som syftar till att få till
stånd rimliga spelregler för samarbetet inom
ramen för Kommuninvest. Jag upplever att
vi mer och mer får gehör för våra argument.
Det minskar sammantaget risken för orimliga
lagkrav. W

"VI SÄTTER IN HÖGSTA
INSATSNIVÅN PÅ EN GÅNG"
”För oss är det viktigt att Kommuninvest är
fortsatt kraftfull”, betonar Denise Norström (S),
landstingsstyrelseordförande i landstinget Västmanland. Därför bestämde landstingsfullmäktige på sitt septembermöte att gå in med den
högsta insatsnivån på en gång. Beslutet togs i
full politisk enighet och utan någon debatt.
Denise berättar att hon upplevt att den övergripande processen kring kapitalförstärkningen
har varit genomtänkt och att den fått ta den tid
som behövts. Bland annat har frågan berörts på
två av Kommuninvests föreningsstämmor.
”För oss är samarbetet via Kommuninvest
superviktigt”, menar Denise Norström, som
berättar att landstinget Västmanland står inför
Denise Norström, Landstingsstyrelseordförande
stora investeringar. Blanda annat planeras
i Landstinget Västmanland.
ett nytt operationshus till kostnad på 1–1,5
miljarder. Siktet är att byggnaden ska stå klart
2020–2022.
”För oss är insatsbeloppet på drygt 38,5 miljoner en stor summa, men med tanke på våra framtida
lånebehov är det okej”.
Denise ser det som viktigt att medlemmarna själva tar ansvar för kapitalförstärkningen. ”Det skulle
vara fel att släppa in någon främmande aktör. Därför måste vi se till att vi behåller kontrollen över det
vi har.”
Hon avslutar med orden: ”Jag är förvånad över att inte de allra största kommunerna ännu inte är med
i samarbetet, eftersom mervärdet är så tydligt. När vi i samband med lån frågar om priser, visar det sig
att Kommuninvest erbjuder de bästa villkoren i 9 fall av 10.”

"ATT TA VÅR DEL AV KAPITAL
FÖRSTÄRKNINGEN VAR INGET
ATT DIVIDERA OM"
Tomelilla har länge varit en låglånekommun.
Men nu står kommunen inför ett antal investeringar på sammanlagt en kvarts miljard. Det
innebär att betydelsen av effektiv låneförsörjning ökar. ”Vårt medlemskap Kommuninvest
och vår relation har fungerat mycket bra. Vill
man ha ett stabilt och framgångsrikt finanssamarbete, så måste man stå för sin del av
ansvaret. Att ta vår del av kapitalförstärkningen
var inget att dividera om. Vi går in med högsta
insatsnivån direkt.”, säger Leif Sandberg (C),
kommunstyrelseordförande i Tomelilla kommun.
”Jag är själv ekonom och det är roligt att se
ett så välskött företag som Kommuninvest”,
menar Leif. Han har suttit med i en rad invesLeif Sandberg, Kommunstyrelseordförande
teringsberedningsmöten. Där har man politiskt
varit överens om en linje som också sträcker sig i Tomelilla kommun.
över mandatperioden.
Möjligheten att söka extern finansiering känns inte bra, tycker Leif. ”Dels riskerar vi att tappa inflytande och dels känns det inte motiverat att betala en riskpremie till någon extern aktör.”
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Egen el i norr
– med gröna pengar
Med gröna lån från Kommuninvest har Eskilstuna kommun
satsat 165 miljoner på fyra vindkraftverk. En affär som blev lite
sämre när regeringen tog bort ett skatteavdrag, men som ger
ett konkurrenskraftigt elpris i 25 år.

D

TEXT: DAVID GROSSMAN FOTO: DAVID GROSSMAN OCH OX2

et var gröna vindar som
blåste i kommunhuset i
Eskilstuna. Politikerna i det
då rödgröna styret ville se
fler hållbara energisatsningar och därefter hamnade ett
erbjudande från Kommuninvest om gröna lån på Jan
Laidlas bord. Resultat: Ett lån om 165 miljoner
kronor som ska finansiera fyra nya vindkraftverk
som nu byggs utanför Sollefteå. De ska stå klara
och gå i drift i december 2015.
– Visserligen hade vi kunnat låna pengarna på
annat håll också, men vi ser vår medverkan i detta
som ett sätt att skapa en marknad för gröna lån
och obligationer. När jag är på konferenser så hör
jag många investerare som är jätteintresserade
av att få en grön stämpel via gröna obligationer,
säger Jan Laidla, kommunstrateg med ansvar för
ekonomi och finans när Dialog hälsar på i stadshuset vid Fristadstorget.
Med i sammanträdesrummet är även Eva Lehto,
kommunstrateg samhällsbyggnad. För henne innebar det gröna lånet att Eskilstuna kommun tar
ännu ett steg för att leva upp till målet att hälften
av kommunkoncernens egen elförbrukning år
2020 ska komma från vindproducerad el.
– Och då räcker det inte med att köpa den el
som finns, vi ska se till att öka produktionen av
vindel, det är det politiska målet, säger Eva Lehto.
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nya vindkraftverk byggs nu
av bolaget OX2 uppe på
Rödstahöjden utanför Sollefteå.
De får en totalhöjd om 150 meter
och beräknas producera 57 GWh
per år. Fyra av dem är Eskilstunas.

Investeringen leder till att bolaget OX2 nu bygger uppe på Rödstahöjen utanför Sollefteå. Totalt
sex vindkraftverk med en totalhöjd om 150 m
som beräknas producera 57 GWh (57 miljoner
kWh) per år. Fyra av dem är Eskilstunas.
Kalkylen för de fyra vindkraftverken såg riktigt
bra ut när Jan Laidla och Eva Lehto först räknade
på den i början av 2014. När beslutet fattades
i kommunfullmäktige var regelverket att ingen
energiskatt behöver betalas (37 öre/kWh skatt
och moms) för egenproducerad el som går till
egen förbrukning. Men därefter har regeringen
beslutat att även kommuner och bostadsbolag ska
betala energiskatt. Begränsningen i skattefriheten
för egen vindkraft kommer enligt lagförslaget att
försvinna den 1 juli 2016.

I

dag är det minst 60 kommuner i Sverige som
investerat i vindkraftverk och som utnyttjar
skatteavdraget.
– Lagändringen förändrade inte vårt beslut, men visst påverkar den långsiktigt ekonomin
i projektet. Nu ser vi det som att vi säkrat ett fast
elpris under 25 år som är konkurrenskraftigt mot
att köpa på den öppna marknaden, förutsatt att
priset inte sjunker för mycket. Men med fortsatt
skattefrihet hade vi haft en bra besparing med tio
miljoner per år, konstaterar Eva Lehto.
Jan Laidla och Eva Lehto ser fler möjligheter
för Eskilstuna att ta gröna lån. Till avloppsanlägg-

”

Eva Lehto, kommunstrateg samhällsbyggnad och Jan Laidla, kommunstrateg med ansvar för ekonomi och finans i Eskilstuna kommun.

Vi ser vår medverkan i detta som ett sätt att skapa
en marknad för gröna lån.

ningar eller skolhus där kraven på miljöklassning är hög. Enligt de föreskrifter som finns
från Kommuninvest ska projekten bidra till att
minska klimatpåverkan. (se faktaruta)
Än så länge är det samma pris som gäller för
gröna lån som för andra lån hos Kommuninvest.
– Den dagen vi får rabatt på gröna lån ska du
se att det strömmar till många projekt, säger Jan
Laidla.
Han tror att efterfrågan kommer att öka och
att det bara är en tidsfråga innan det blir en
prisskillnad på gröna och vanliga obligationer
och lån.
Björn Söderlundh, utlåningschef på Kommun
invest, betonar att man redan från början
bestämt att prissättningen av de gröna lånen ska
vara densamma som för andra likvärdiga lån
Kommuninvest ger ut.
– Vår tro är att finns det två likvärdiga place-

Jan Laidla, kommunstrateg Eskilstuna kommun

ringar med samma förutsättningar så väljer de
flesta den gröna, säger Björn Söderlundh. Vår
bedömning är att det först och främst inte är ett
lågt pris som är anledning till en miljösatsning,
utan ett vidare ansvar för vår planet.

E

nligt Björn Söderlundh är efterfrågan
på lån stora och man är nu i skrivandes
stund uppe i en volym om drygt fyra
miljarder i beviljade lån.
– Vi ska emittera en grön obligation som har en
något lägre volym än gröna lån. Den som köper
en grön obligation ska nämligen vara säker att
pengarna går till gröna investeringar, därför vill vi
ha en viss volym innan vi emitterar gröna obligationer, säger Björn Söderlundh, utlåningschef på
Kommuninvest. Och förstås riktar vi våra emissioner till investerare som har en bra och tydlig
miljöprofil, betonar Björn Söderlundh. W

UTGIVNING AV GRÖNA
OBLIGATIONER VÄXER
KRAFTIGT I VÄRLDEN
2013: 11 miljarder dollar
2014: 37 miljarder dollar
2015: 3
 7 miljarder dollar (till och
med september)

SÅ SÖKER MAN
GRÖNA LÅN
Kommuninvests gröna lån kan
sökas till projekt som främjar
övergången till lägre koldioxid
utsläpp och en klimattålig tillväxt
eller minskar klimatpåverkan
genom förnybara energikällor
och energieffektiviseringar samt
projekt relaterade till hållbar
miljö. En särskild miljökommitté granskar och godkänner
ansökningar.
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Lorentz Andersson
har i princip följt
med på hela
Kommuninvests
resa.

Framgångssagan
– Det var en fantastiskt bra idé som kommunerna i Örebro
län fick i mitten av 1980-talet. Det är något som alla Sveriges
kommuner har anledning att vara tacksamma för, säger
Lorentz Andersson som lämnar styrelsen efter 22 år.

H

TEXT: ANDERS BORG FOTO: ERLAND SEGERSTEDT

an håller inte igen på
berömmet, Lorentz Andersson, när han talar om
Kommuninvests födelse
som resultatet av ett helt
nytt tänkande och ett
antal modiga kommuner
som slöt sig samman
kring en gemensam upplåning. Nu, nästan 30
år senare, kan han blicka tillbaka på en nästan
osannolik framgångssaga. Från de tio pionjärerna i Örebro län kan Kommuninvest idag räkna
mer än 90 procent av landets kommuner, samt
åtta landsting och regioner som sina medlemmar.
Själv har Lorentz Andersson varit med på en
stor del av den resan. När han i år, med ålderns
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rätt, lämnade styrelsen för Kommuninvest var
det efter sammanlagt 22 år som ledamot – först
i föreningsstyrelsen och sedan i bolagsstyrelsen.
Och att han är nöjd med vad Kommuninvest
uträttat råder det ingen tvekan om:
– Kommuninvests existens har inneburit att
de svenska kommunerna sparat stora summor
i sin upplåning och har bidragit till en betydligt
större säkerhet i kommunernas finanspolitik,
slår han fast.
Första gången Lorentz Andersson på allvar
kom i kontakt med Kommuninvest var i början
av 1990-talet då företrädare för de ursprungliga
medlemskommunerna reste runt i Sverige och
argumenterade för att fler kommuner skulle
ansluta sig till gemenskapen. Lorentz Andersson var då sedan många år kommunstyrelsens a

ordförande i Skellefteå och insåg omedelbart
vilken potential det fanns i en samordning av
kommunernas upplåning.
– Jag hade vid det laget lång erfarenhet av
bankverksamhet efter att ha suttit i sparbanksstyrelser i många år. Därför förstod jag tidigt
att Kommuninvest hade förutsättningar att bli
den dominerande långivaren i Kommunsverige.
Tack vare det kollektiva borgensåtagandet är ju
kreditrisken i princip noll.
Det Lorentz Andersson förutspådde redan i
början av 1990-talet visade sig mycket riktigt
bli verklighet. Det höga kreditbetyget, baserat
på det kollektiva borgensåtagandet, har gett
Kommuninvest möjlighet att låna upp pengar
till mycket förmånliga villkor.
– Ingen medlemskommun är ju tvungen att
placera sin upplåning hos Kommuninvest, men
det har ju visat sig att Kommuninvest så gott
som alltid kunnat erbjuda bättre villkor än
bankerna, konstaterar han och fortsätter:
– Under perioder med kreditrestriktioner
har Kommuninvest varit den enda aktör som
kunnat låna upp i större omfattning utomlands.
Det visade sig ju inte minst under finanskrisen
2008–2009, då Kommuninvest var ensamt om
att kunna låna ut pengar och tillmötesgå den
svenska kommunsektorns behov.

S

om trogen Kommuninvest-supporter är
Lorentz Anderssons framtidsutsikter för
organisationen inte oväntat ljusa. Han är
inte orolig för att de ökade EU-kraven på
bruttosoliditet kommer att hota Kommuninvest.
Tvärtom är han övertygad om att de svenska
kommunerna svarar upp mot kraven och att
Kommuninvest i sin tur kommer att förränta de
pengar som kommunerna sätter in.
– Det viktiga är att alla kommunpolitiker
förstår bakgrunden och inser att de pengar som
sätts in i Kommuninvest inte är en belastning
för den kommunala ekonomin, utan skapar förutsättningar för en fortsatt prisvärd och hållbar
upplåning.
Han betonar också att stödet för Kommuninvests verksamhet är starkt och brett, inte bara
bland kommuner, landsting och regioner utan
också i rikspolitiken, oavsett partifärg. Och efter
tio år i Socialdemokraternas partistyrelse och
drygt sex år som landshövding i Västernorrlands
län sträcker sig Lorentz Anderssons insikter och

erfarenhet långt utanför kommunalpolitiken.
Men Lorentz Anderssons positiva framtidsutsikter för Kommuninvest till trots ser han ändå
ett antal orosmoln i Kommunsverige. Framför
allt är han orolig för att det extremt låga ränteläget innebär att kommuner frestas att låna upp
för mycket.
– Om man idag gör stora upplåningar i de
kommunala bolagen blir man tvungen att höja
avgifter och hyror den dag räntorna vänder
uppåt igen och lånekostnaderna för bolagen
stiger. Risken finns då att kommuninvånarnas
betalningsförmåga inte har ökat i samma takt
som räntorna och att de inte klarar av att betala
de höjda avgifterna.
Lorentz Andersson hinner nu ägna
sin tid till att bland annat plocka
äpplen från äppelträd som växer
hemma på tomten.

LORENTZ ANDERSSON
Ålder: 73 år.
Bor: Ursviken utanför Skellefteå.
Aktuell: Avgick tidigare i år från sitt
styrelseuppdrag i Kommuninvest
efter totalt 22 år i föreningsstyrelsen
och bolagsstyrelsen.
Karriär: Kommunstyrelsens
ordförande i Skellefteå 1980–2001,
partistyrelseledamot för Social
demokraterna 1991–2001,
landshövding i Västerbottens län
2001–2007. Ordförande i Digitalkommittén, Nationella träbyggnadsstrategin och Delegationen
för regional samverkan om högre
utbildning (Samverkansdelegationen).

Ä

nnu större försiktighet manar Lorentz
Andersson till när det gäller upplåning
till investeringar som inte ger någon
avkastning, till exempel upprustning
av skolbyggnader.
– Sådana investeringar ska så långt det är
möjligt finansieras med skattemedel inom den
kommunala budgeten, säger han och påminner
om att under hans tid som kommunalråd i Skellefteå lånade kommunen inte ett öre. Varenda
satsning och investering som skedde i Skellefteå
kommun finansierades över skattsedeln. Den
upplåning som gjordes, till helt övervägande
del från Kommuninvest, gick till avkastande
investeringar i de kommunala bolagen, i första
hand energibolaget, berättar Lorentz Andersson
och konstaterar att det kan vara frestande för
kommunpolitiker att låna istället för att höja
skatten, särskilt i tider med svaga majoriteter i
fullmäktige.
– Men den frestelsen måste man stå emot,
för om man fortsätter att låna till sådant som
inte ger avkastning måste man förr eller senare
höja skatten. Och ju längre man väntar desto
högre blir skattehöjningarna när de väl sker,
varnar Lorentz Andersson och vill även i detta
sammanhang understryka Kommuninvests
betydelse:
– Lika viktigt som att garantera de svenska
kommunerna och landstingen tillgång till
kapital på goda villkor, är det att undvika
en överskuldsättning inom kommunsektorn.
Här har Kommuninvest en central roll för att
säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet,
avslutar han. W
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Stor efterfrågan
på verktyg för skuldförvaltning

När Kommuninvests finansstöd, till vardags kallat KI Finans,
lanserades våren 2014 var förväntningarna höga. Tjänsten
hade utvecklats tillsammans med kunderna och behovet
av ett webbaserat verktyg som tar ett helhetsgrepp på
skuldförvaltningen var stort.

E

TEXT: GÖRAN TIVENIUS FOTO: PAVEL KOUBEK

tt och ett halvt år efter introduktionen konstaterar Johan
Sigge och Pelle Holmertz på
Kommuninvest att tjänsten
blivit en succé. Fler än 100
medlemskommuner och
medlemslandsting prenumererar på tjänsten och antalet
personliga användare har passerat 600.
Fortsättning följer. Nu umgås Kommuninvest med tankarna att utveckla tjänsten till
att omfatta även andra delar inom området
finansförvaltning. Vad som blir verklighet avgörs
av kunderna.
Johan Sigge och Pelle Holmertz är Kommun
invests projektledare för webbverktyget KIFinans. ”Tillsammans med kunderna”, skyndar
sig Johan att lägga till. KI-Finans utvecklades nämligen tillsammans med en grupp av
Kommuninvests kunder. Tio stycken bildade den
referensgrupp som utformade kravspecifikationen. Allt eftersom systemet rullats ut har det
också – i nära samverkan med några av de tidigaste kunderna – vidareutvecklats i takt med att
nya behov identifierats. ”De är förstås närmast
verkligheten och har mycket aktivt bidragit med
brukbara synpunkter”, säger Johan.
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RÖSTER OM
FINANSSTÖD
”Jag gillar den webb-baserade
lösningen. Enkel layout och lätt
att förstå. För egen del önskar jag
ytterligare input om internbanks
användning.”
John Wennevid, finansekonom,
Varbergs kommun
”Ett bra verktyg. Nyttigt för mig
i min yrkesroll. ”
Therese Gripenfjäll, ekonomichef,
Bergs Hyreshus AB
”Kanon tycker jag. Vi är ett litet
bolag utan egen finansavdelning
och har ett bra stöd i verktyget.
Bra också att det finns distans
utbildning.”
Lena Nilsson-Aguirre, ekonom,
Årehus AB

Bakgrunden till webbverktyget var ett uppfångat kundbehov av ett webbaserat skuldförvaltningssystem som inte bara var effektivt, utan
även låg på en hygglig prisnivå. Att hitta en
leverantör som uppfyllde upphandlingens båda
huvudkrav var inte alldeles enkelt, eftersom det
i hela världen bara finns en handfull aktörer
med denna specialisering. Till slut föll valet på
en fransk leverantör. Deras lösning behövde
bearbetas, vilket faktiskt blev en fördel, menar
Johan. ”Detta innebar att vi kom att bli en
utvecklingspartner med ett stort inflytande. En
effekt är att vi på köpet har fått ett antal mervärden utöver den ursprungliga kravspecifikationen. Och detta kommer förstås våra medlemmar
till godo.”

I

dag använder väldigt många av Kommun
invests medlemmar verktyget. Och de
vittnar om enkelheten, överblicken och helhetsperspektivet. Naturligtvis ryms samtliga
typer av lån och vanliga räntederivat – oavsett
kreditgivare. Något som har fått extra plus i
kanten är den enkla behörighetshanteringen.
Pelle Holmertz påpekar att finansrapporter
som tidigare krävt dagar av arbete att sammanställa nu kan göras med några knapptryckningar

FAKTA OM
FINANSSTÖD
Marknadsdata
Marknadsdata som ligger till grund
för värderingarna av finansiella
transaktioner uppdateras under
natten med gårdagens stängningskurser och fixningar. Området
innehåller information om olika
räntefixningar och swap-priser. Här
finns också historiska uppgifter
samt information om förväntade
räntor och prisnivåer.
Kalender
Användaren prenumererar på
notiser kopplade till finansiella
händelser, som betal-, amorteringsoch förfallodatum för de finansiella
transaktioner som finns inlagda i
KI Finans.
Portfölj
I portföljhanteringsområdet finns de
finansiella transaktionerna samlade,
d.v.s. lån från externa motparter,
interna lån inom koncernen och
derivat.
Behörighetsnivåer styr informationsaccess.

”

Anna Westerlund, finanscontroller i Umeå kommun och Tommy Jaensson, finansekonom, besöker Kommuninvests kontor för ett
samtal kring hur Kommuninvest Finansstöd fungerar.

Vilka av idéerna som kommer att
förverkligas avgörs i dialog med
våra kunder.

i det digitala verktyget. Uppföljningen görs även
automatiskt mot medlemmens finanspolicy.

E

fterfrågan har varit glädjande stor. Prisbilden är säkert en del av förklaringen.
Prenumerationskostnaden baseras på
låneskulden hos kommunkoncernen
och är indelad i fem prisgrupper. En medelstor
kommunkoncern med 1–2 miljarder i låneskuld
har en årlig avgift på 24 000 kronor.
Lägsta prisnivå per år är 12 000 kronor, och
erbjuds dem vars låneskuld är under 750 miljoner kronor.
Webbverktyget bidrar även till analyser i ett
makroperspektiv. Den samlade – och förstås

Pelle Holmertz, Kommuninvest

anonyma – bilden av kommunsektorns finansieringssituation ger forskare, planerare och
beslutsfattare på nationell nivå bra information
om position och rörelseriktning.
Pelle Holmertz och Johan Sigge arbetar redan
med vidareutvecklingen av Kommuninvests
Finansstöd. I tankarna finns ett antal intressanta
tjänster som kandidater till nästa generationer
av Kommuninvest Finansstöd. Pelle avslutar
med att konstatera: ”Vilka av idéerna som kommer att förverkligas avgörs i dialog med våra
kunder. Jag hoppas att jag får rätt när jag säger
att Kommuninvests Finansstöd kom att bli den
bärande plattformen för en digital helhetslösning för våra medlemmar.” W

Analys
Analysområdet har som syfte att ge
användaren en bild av portföljens
utvecklingen över tid. Den möjliggör även simulering av refinansieringsalternativ, planerad framtida
upplåning och räntebanan.
Rapport
Rapportområdet möjliggör för
användaren att skräddarsy innehåll,
gruppering, tidshorisont m.m. när
det gäller kassaflöden, nyckeltalsberäkningar och affärsvillkor för hela
– eller utvalda delar av – skuldportföljen.
Dokument
Ett e-bibliotek där all dokumentation kring finansiering är arkiverad
och lätt att hitta. Utöver Kommuninvests alla lånehandlingar
kan användaren även länka andra
dokument kopplade till lån, derivat
och låntagare.
Administration
Här definieras motparter, användare, behörigheter, gemensamma
filter, mallar, rapporter m.m. Delägda bolag och koncerninterna
lån kan ges support utifrån denna
funktion.
I tjänsten ingår utbildning och
support till användarna.
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På gång

Medlemssamråd 2016
Mellan den 12 januari och 4 februari 2016 pågår Kommuninvests
samrådsprocess. Medlemssamråden är forum för information,
inspiration och goda samtal i ägarkretsen. Inbjudna att delta
är förtroendevalda och ledande tjänstemän i Kommuninvests
ägarkommuner och ägarlandsting.

Luleå
19 januari

Örnsköldsvik
20 januari

Sandviken
21 januari
Arlanda
19 januari

Kristinehamn
12 januari

Stockholm
2 februari

Mariestad
14 januari
Strömstad
14 januari

Södertälje
27 januari

Ödeshög
13 januari
Jönköping
20 januari

Göteborg
13 januari
Halmstad
12 januari

FÖRENINGSSTÄMMA 2016
2016 års stämma äger rum på
Stockholm Waterfront Congress
Centre i Stockholm torsdagen den
21 april.
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Köping
26 januari

Oskarshamn
2 februari

Växjö
3 februari

Karlskrona
26 januari
Malmö
4 februari

5 frågor till en förnyare

”De äldre
vill ha mer
teknik”
TEXT: DAVID GROSSMAN FOTO: PETTER COHEN

Välfärdsteknologi där digital teknik ersätter
personliga besök hos äldre har möts med
skepsis, men Mats Rundkvist, strateg i
Västerås menar att brukare och personal
är mer positiva än opinionen.
En kamera i sovrummet istället för att hemtjänsten
kommer på besök. Är det bra?

– Jo, när man frågar många äldre eller funktionshindrade tycker de att tryggheten är stor. Man är inte så
förtjusta i att olika mer eller mindre kända personer
har nyckel och kommer när de sover.
Tar ni inte bort människor från deras vardag?

– Vår kompetenta personal ska göra det som det
behövs människor till – det som man gör med sina
händer. Med digitala hjälpmedel får personalen mer
tid över till den kontakten.
Vad är vinsten för kommunen med välfärdsteknologi?

– Vi står inför stora utmaningar och kan inte slösa
bort 75 procent av arbetstiden för tillsynsbesök till
restid mellan personer. Digitala hjälpmedel ska vara
ett komplement till hembesöken och de är helt fri
villiga.
Vilka är mest skeptiska till tekniken?

– Jag konstaterar att kritikerna ofta befinner sig långt
från brukarna. Brukarna själva och anhöriga som
delar deras vardag får man med på tåget.
Är det fler kommuner som hänger på?

– Intresset är enormt stort med nu 40 till 50 kommuner som bedriver egna projekt med välfärdsteknologi.
Ketchupproppen har släppt i flaskan och vi kommer
att se fler exempel i framtiden. W
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EN TIDNING FRÅN
KOMMUNINVEST
#2 2015

EN TIDNING FRÅN
KOMMUNINVEST
#1 2015

5

Möt Assar Lindbeck
85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ
ATT SLUTA ARBETA

FRÅGOR TILL EN
FÖRNYARE

Samverkan
SAMARBETE ÖVER
GRÄNSERNA ALLT VIKTIGARE

Höghastighetsbanan

Kommunanalys
SÅ GÖR KOMMUNINVEST NÄR
MAN GRANSKAR EKONOMIN

Social innovation

OKLART OM VAD SOM GÄLLER
FÖR MEDFINANSIERINGEN

5

Renoveringar
MILJONPROGRAMMENS
BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE

EN TIDNING FRÅN
KOMMUNINVEST
#3 2014

8

POLITIKER
I NYA
UTMANINGAR

Spanien
FRÅGOR TILL
EN FÖRNYARE
SKULDERNA MINSKAR
I KOMMUNERNA

är det grönt
KommunanNu
alys
KOMMUNINVEST
SÅ KREDITVÄRD
ERAS
LANSERAR
EN KOMMUN
GRÖNA LÅN

SÅ KOMMER MAN NÄRMARE
MEDBORGARNA

ala
Redo att betVälfärdsjuristen
Kulturväxt
I ÖREBRO, ANSER ATT HELA
LENA BAASTAD, KOMMUNALRÅD
GN SKA GÖRASCIVILMINISTER ARDALAN SHEKARABI, REGERINGENS JURISTKOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK
SATTE
INSATSEN TILL KAPITALFÖRSTÄRKNIN
UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUV
MED UPPDRAG ATT LÖSA MÅNGA VÄLFÄRDSFRÅGOR
UDSTADSÅRET
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Vad tycker du
om Dialog?
Dialog har ambitionen att tillgodose läsarnas behov av kunskap, inspiration och
utveckling inom området kommunal finansförvaltning. Nu är vi nyfikna på hur du
som läsare tycker att vi lyckas. Samtidigt vill vi gärna fånga upp tips på innehåll
som du önskar framöver. Vi hoppas att du tar dig några minuter att besvara
vår läsarundersökning. Varmt tack på förhand.
Gör din röst hörd på
www.kommuninvest.se/svara

