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STOR GLÄDJE ÖVER  
MEDLEMMARNAS  
SAMMANHÅLLNING 
Tron på deT kommunala finanssamarbetet 
har manifesterats detta år. Genom ytterli-
gare insatsbetalningar har Kommuninvests 
medlemmar tydligt markerat behovet av en 
verksamhet som effektivt och hållbart löser 
kommunsektorns finansieringsbehov. Detta 
sänder förstås värdefulla signaler till omvärl-
den. Inte bara det. Budskapet som framförs 
genom det stöd medlemmarna ger verksam-
heten via medlemsinsatser förpliktar. Vi skall 
göra allt för att motsvara dessa förväntningar.

De förestående EU-reglerna om bruttoso-
liditetsnivå är en central fråga för det kom-
munala finanssamarbete som Kommuninvest 
utgör. Att myndigheterna vill att kreditinsti-
tuten ska vara väl rustade inför en framtida 
finanskris är fullt förståeligt. Spåren efter 
Lehman Brothers konkurs 2008 förskräcker. 
Vi som företräder den exceptionella lågrisk 
som Kommuninvests affärsmodell innebär, 
menar att bruttosoliditetsnivån rimligtvis 
inte kan fastställas till en och samma nivå 
oavsett risk. En konventionell bank har 
risk som en del av sin affärsnivå, medan 
vårt svenska kommunala finanssamarbete 
tvärtom söker minimal risk. Likt ett mantra 
hävdar vi det märkliga i en situation där en 
enskild kommun utan krav på t.ex. brutto-
soliditetsnivå, kan ge ut obligationer, samti-
digt som ett samarbete likt Kommuninvests 
hotas av att beläggas med överdimensione-
rade kapitalkrav. Naturligtvis ska samarbete 
löna sig. I sammanhanget känns det frustre-
rande att Kommuninvests offentliga uppdrag 
och medlemmarnas heltäckande solidariska 

borgen inte uppmärksammas efter förtjänst.
Det är extra viktigt att betona samarbete 

i en situation där den kommunala sektorn 
står inför mycket stora välfärdsinvesteringar 
som påminner om de som gjordes på 1960- 
och 1970-talen. En stor del av investeringar-
na kommer att ske genom ökad upplåning. 
Enligt Kommuninvests prognos kommer 
den kommunala låneskulden att fördubblas 
under en tioårsperiod. I siffror innebär det 
en utveckling från cirka 500 miljarder till 
över 1000 miljarder kronor år 2024.

Flyktingströmmen förstärker behoven 
av en utbyggd och upprustad kommunal 
välfärdsinfrastruktur: till exempel bostäder, 
skolor och dagis, vilket innebär utmaningar 
både på kort och lång sikt.

Under året har samhällets sårbarhet gjort 
sig smärtsamt påmind. Terrordåd runt om i 
världen visar att ingen kan känna sig säker 
från angrepp. Och det är precis den känslan 
terroristerna vill skapa. Jag återvänder som 
så många gånger tidigare till ordet ”tillsam-
mans”. Vägen till ett tryggt och utvecklande 
samhälle finner vi i förståelse och samarbete.

Vad spelar en enstaka människas insats 
för roll, kanske någon frågar sig. Den är 
bara en droppe i oceanen. Men vad är en 
ocean om inte just en massa droppar?

P.S. En viktig del av vårt samarbete består 
av inflytande och kommunikation. Jag ser 
fram emot att träffa förtroendevalda och 
nyckeltjänstemän på medlemssamråden som 
traditionellt genomförs under januari och 
februari.
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Högt ställda miljömål i Växjö kommun
Växjö ska som första kommun i världen vara helt fossilfri  
redan år 2030 lovar politiker och tjänstemän. 12 Välfärdsinvesteringen i Ludvika

Delvis finansierat med lån från Kommuninvest har Ludvikahem 
byggt 78 efterfrågade hyreslägenheter i de centrala delarrna. 19

De undersöker  
urbaniseringens effekter

Ekonomiforskarna Sara Brorström och 
Anders Parment tror att kommunala 

samarbeten är nödvändiga.

26
Riksbanken tittar allt mer 
på kommunobligationer 

Riksbankens utökade 
 obligationsköp öppnar för köp  

av kommun obligationer. 

28
Göteborg stad lärde sig 
läxan efter skandalen
”Mutskandalen” i Göteborg  

skyndade på en process som  
kommunen redan påbörjat.

22
80 procent betalar in upp 

till maxbeloppet
Kommuninvests arbetsutskott 

gläds åt att medlemmarna ställer 
upp i kapitalförstärkningsarbetet.

20

Digitaliseringen måste nå ut i landet

5
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IT-samarbeten mellan stora och små kommuner skapar förutsättningar för att hitta lösningar som annars 
skulle vara förbehållna stora och resursstarka kommuner och regioner.
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Helsingborg – bäst på IT
I HelsIngborg surfar man gratis på 
stan och kommunen har öppen data 
som företag kan bygga nya tjänster 
kring. Det gav Helsingborg utmär-
kelsen Sveriges IT-kommun 2015 på 

Kvalitetsmässan i Göteborg. De fria 
wifi-zonerna, tretton till antal, finns i 
de centrala delarna av staden. Något 
som väckt kritik från operatörer och 
nu granskas av Konkurrensverket.

Nordea har störst 
påverkan på 
 finansmarknaden
de fyra sTorbankerna i Sverige 
är också de som har störst så 
kallad systemvikt, O–SII, ett mått 
som Europeiska bankmyndigheten 
tagit fram för att bedöma bankers 
och utlåningsinstituts sårbarhet 
och effekter på samhället vid en 
 finanskris. 

Så här ser Finansinspektionens 
lista ut (höga poäng = hög sårbar-
het):

1. Nordea  4 311 poäng

2. SEB  1 561 poäng

3. Handelsbanken  1 519 poäng

4. Swedbank  1 247 poäng

5. Svensk Exportkredit  165 poäng

6. Kommuninvest  142 poäng

7. SBAB  91 poäng

Gällivare – bäst på 
ekonomi, i alla fall 
2014
VIlka kommuner har haft bäst resultat 
de senaste fem åren (inklusive högst solidi-
tet 2014). I konsultbolaget WSP hamnade 
Gällivare högst, tätt följd av Nykvarn, 
Skellefteå, Karlskoga och Halmstad.

Nu är dessa siffror lite väl smickrande 
för Gällivare kommun påpekar ekono-
michefen Göran Sandström. Den goda 
soliditeten 2014 beror på att LKAB beta-
lade in 441 miljoner, ett engångsbelopp 
till ny infrastruktur som skolor, äldre-
boende med mera som måste ersättas när 
stadsflytten ska ske.

– Tittar vi på budgeten i nuläget ser 
det kärvt ut, inte minst på grund av 
ökande kostnader för ensamkommande 
flyktingbarn, en post som kanske kom-
mer kosta 36 miljoner under ett år, säger 
Göran Sandström.

Noterat

”Detta kommer vi  
att behöva.” 

Örebros kommunalråd Rasmus Perssons 
uttalande när det stod klart att regeringen 

tilldelar extrapengar på grund av den ökande 
flyktingströmmen . För Örebro län handlar 

det om 416,7 miljoner kronor och för Örebro 
 kommun 59,4 miljoner extra.

”

148 
KOLLEKTIVRESOR per år gjorde i snitt varje 

svensk under 2014. För 2007 var motsvarande 
siffra 132 resor. Största ökningen av kollektiv-
resor jämfört med 2007 var det i Kronoberg 

(+39 procent) och Halland (+35 procent). 

Källa: Trafikanalys
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Digitalisering  
ger möjligheter  

i glesbygden
För kommuner utanför storstadsregionerna har det av 

konkurrensskäl stor betydelse att erbjuda en god IT-
infrastruktur. Samarbeten — inte minst mellan stora och 

små kommuner — skapar förutsättningar för att hitta 
lösningar som annars skulle vara förbehållna stora och 

resursstarka kommuner, landsting och regioner. 
TEXT: KARL BRUZE  FOTO: ØYVIND LUND/VARMLAND.SE
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Det kanske inte är jordens 
undergång om man inte 
hänger med. Men i dag 
sköter vi i princip allt 
via mobiltelefon – från 
barnomsorg till att handla 
mat, säger Peter Lindroth, 
kommunalråd i Karlsborg 

i Västergötland och ordförande i intresseorga-
nisationen SmåKom, som samlar 68 av Sveriges 
mindre kommuner.

Han förklarar att det knappast är bra reklam 
för en liten kommun att inte ha det som för-
väntas i IT-väg, men tillägger också att dålig IT 
kanske inte är det som får någon att flytta från 
en mindre ort. I Karlsborg har man en gemensam 
vatten- och avloppschef med två grannkom-
muner – ett samarbete som blir enklare ju mer 
man har gemensamt i form av digitala kart- och 

andra  system. För åtta år sedan drog man igång 
bredband, fyra kommuner tillsammans.

– Nu är det väldigt väl utbyggt. Byalag hjälper 
till och ser till att få fiber. Det finns ett tryck från 
medborgarna. Det är generationsbundet till viss 
del, men många pensionärer går datakurs. De 
skajpar med barnbarn i Australien och liknande, 
så det är många människors behov som finns i 
det här, fortsätter Peter Lindroth. 

Nya krav från medborgare och näringsliv krä-
ver nytänkade. På senare år verkar viljan till sam-
arbete – och strävan att hitta nya gemensamma 
lösningar – ha ökat inom kommunsektorn. IT är 
ett område som erbjuder möjligheter. Dels genom 
en teknisk grund för samarbete och dels genom 
att minska avstånden mellan människor. 

Per Mosseby, chef för avdelningen för 
digitalisering på Sveriges Kommuner och 
Landsting med ett förflutet som kommu-
nalråd i Vaxholm och tidigare ledamot 

i Kommuninvests föreningsstyrelse, bekräftar att 
trenden visar på ett ökat samarbete – inte bara 
avseende IT utan även på andra områden – och 
att man kommit olika långt i olika delar av 
landet. Karlstad, som utsågs till årets IT-kommun 
2013 är bästa exemplet. 

– Hade Karlstad inte tagit initiativet hade 
många av kommunerna i Värmland fortfarande 
stått utan de lösningar de har idag, fastslår Per 
Mosseby.

Det värmländska samarbetet består i en 
gemensam drift- och servicenämnd för länets 
samtliga 16 kommuner. Det tillkom på tjäns-
temannainitiativ för mer än tio år sedan. Fram 
till omkring 2010 träffades de olika IT-cheferna 
omkring en gång per kvartal. Därefter blev det 
en gång i månaden, en frekvens som har fortsatt. 

IT-samarbete

Karlstad - Årets IT-kommun 2013 
tog initiativ till ett värmländskt 
samarbetet som består av en 
gemensam drift- och service-
nämnd för landskapets samtliga 
16 kommuner. 
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Per Mosseby, chef för SKLs avdelning för digitalisering.

Hade Karlstad inte tagit initiativet hade många av 
kommunerna i Värmland fortfarande stått utan 
de lösningar de har idag. ”   Per Mosseby, SKL

De första åren fanns inget formellt mandat från 
politikerna. Alla som Dialog talat med är dock 
eniga om att det är politikernas engagemang 
som skänkt samarbetet den styrka som möjlig-
gjort de senare framgångarna. 

– När man har en nämnd där man träffar ett 
avtal, då överlever samarbetet enskilda personer, 
förklarar Per Mosseby och utvecklar ett reso-
nemang om att framgångssagor på IT-området i 
kommunsektorn ofta handlar om initiativ från 

enskilda personer som faller bäst ut när det finns 
samma kompetens och intresse hos både politi-
ker och tjänstemän. 

Henrik Ohlsson, tillförordnad IT-chef i Eda 
kommun på gränsen till Norge, var tidigare 
tekniker, men tog över då ursprungliga IT-chefen 
gick i pension. 

– Vi får en lägre kostnad genom gemensam 
drift. Vi utnyttjar resurserna effektivare och 
känner att vi bidrar till en bättre och snabbare 
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16
kommuner finns i Värmland och  

alla deltar i IT-samarbetet.



Kommuninvest Dialog #4 20158

Mikael Borén, IT-chef för  
landstinget i Värmland.
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utveckling. Ett bra exempel är e-tjänster. Vi är 
en liten kommun och har inte de resurserna för 
att sätta upp egna e-tjänster, men använder de 
tjänster som kommer till i samverkan samtidigt 
som användarna känner att servicen bär Eda 
kommun som avsändare, säger Henrik Ohlsson.

Detta medför effektivare hantering för kom-
munen och medborgarna får samtidigt möjlighet 
till bättre service. En populär tjänst är till exem-
pel att söka plats i förskola, som man tidigare 
enbart kunna göra via blankett.

– Vårt elevsystem är en tjänst där jag som 
förälder kan gå in och följa mitt barn, ta del  
av utvecklingsplaner, exemplifierar Henrik 
 aOhlsson och förklarar att säker inloggning sker 
via e-legitimation eller mobilt BankID.

Men grunden i samarbetet är de gemensamma 
upphandlingarna som ger avgjort lägre kost-
nader och bättre villkor. Den som inte vill vara 
med i en del kan stå utanför, men också omvär-
dera sitt beslut och komma in senare. 

I Munkfors kommun, drygt sex mil norr  
om Karlstad, sitter IT-chefen Kerstin 
Sandberg. Även hon framhåller e-tjänsterna 
som  främsta exempel på fördelar man 

fått  genom samarbetet. Munkfors har valt att 
använda sig av elva av de drygt hundratalet 
möjliga e-tjänsterna. Men det finns fler. 

– Vi har ett gemensamt bibliotekssystem. Alla 
kommuner är uppkopplade. Medborgare har 
samma lånekort i alla kommuner och kan låna 
i en kommun och lämna tillbaka i annan. Man 
kan söka, beställa och låna om böcker via webb-
tjänst. Man väljer var man vill hämta det man 
lånar. Det är en jättebra tjänst, berättar Kerstin 
Sandberg.

Som en följd av det gemensamma systemet 
har utlåningen på Munkfors bibliotek ökat de 
senaste åren, parallellt med tillväxt i tjänster 
som ljudböcker och digitala böcker, vilka gjorts 

tillgängliga i den gemensamma portalen. Kerstin 
Sandberg önskar ännu fler stora och breda sam-
arbeten, liknande biblioteksprojektet där det först 
var ett forum för IT-chefer och bibliotekschefer 
inom Region Värmland som utgjorde navet. 

– Vi står inför en utmaning när det gäller 
digitala tjänster inom e-hälsa, hur man ska 
möta dessa, och har även tagit in landstinget i 
samarbetet. Vi har idag en gemensam uppkopp-
ling mot sjukvårdens nät och där hanteras bland 
annat tillgång och bokning av hjälpmedel för 
vårdtagare. Vi har även ett gemensamt system 
för patientdata, fortsätter Kerstin Sandberg. 

Mikael Borén, IT-chef för landstinget 
i Värmland, berättar att såväl han 
som hans företrädare har deltagit i 
de regelbundna mötena med kom-

munernas IT-chefer. Under 2015 har man dessut-
om tagit steget till att bli fullvärdiga medlemmar 
i församlingen, vilket innebär att samarbetet nu 
omfattar såväl Värmlands samtliga kommuner 
som landsting. 

– Att vi tog steget handlar om att vi har så 
många beröringspunkter. Dels inom regional ut-
veckling, men också inom vårdområdet. Många 
medborgare och patienter rör sig mellan den 
egna kommunens och landstingets vårdinrätt-
ningar, förklarar Mikael Borén.

E-hälsoområdet erbjuder tjänster via främst in-
ternet. Det kan handla om att boka möten, ändra 
tider, men också att ha patientjournal enkelt 
åtkomlig via nätet vid exempelvis olycksfall. 

– Vi behöver titta på och använda ny teknik, 
sådana saker som ”vårdrum” där du som med-
borgare kan åka till ett rum och ha ett video-
möte i stället för att behöva åka till Karlstad. Du 
kanske kan sitta hemma och ha ett videomöte, 
säger Mikael Borén som talar om ”ett nytt 
arbetssätt inom vården”. 

Flera olika satsningar inom e-hälsa pågår a

Tack vare ett gemensamt biblioteks-
system har utlåningen ökat berättar
Kerstin Sandberg, IT-chef Munkfors 
kommun.

Vi behöver titta på och använda ny teknik. Du 
kanske kan sitta hemma och ha ett videomöte. ”   Mikael Borén, IT-chef, landstinget i Värmland
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Henrik Ohlsson, tillförordnad IT-chef 
i Eda kommun, en av kommunerna i 
Värmlandssamarbetet.
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KOMMUNER MED GEMENSAM 
IT-NÄMND
•  Bollebygd och Härryda
•  Töreboda, Mariestad och Gullspång
•  Tranemo och Ulricehamn
•  Tierp och Älvkarleby
•  Sotenäs, Munkedal och Lysekil
•  Knivsta och Heby
•  Bromölla, Hörby, Höör, Hässleholm, 

Kristianstad, Osby och Östra Göinge
•  Askersund, Hallsberg, Laxå och 

Lekeberg
•  Umeå och Skellefteå
•  Norrbottens län – tretton av fjorton 

kommuner

Källa: SKL

för närvarande runtom i landet. SKL har tilldelats 
en ledande och samordnande roll i detta arbete, 
som utgör en del av regeringens digitala agenda. 
Den ”syftar till att Sverige ska bli bäst i världen 
på att använda digitaliseringens möjligheter”. 

Parallellt pågår – enligt många bedö-
mare – en förskjutning av uppgifter och 
service för medborgarna från stat till 
lägre  administrativa nivåer som lands-

ting/regioner och kommuner. I diskussioner som 
förs kring möjligheterna för lägre instanser att ta 
över delar av statens ansvar hänvisar man inte 
sällan till möjliga framtida IT-lösningar. 

– Man har lärt sig att skyffla över uppgifter 
men inte pengar, kommenterar SmåKom:s Peter 
Lindroth lakoniskt. 

Per Mosseby – som var IT-entreprenör innan 
han växlade över till andra yrkesroller – talar  
sig för varm för vad kommunsektorn genom 
samarbete kan åstadkomma för medborgarna. 
Han anger ett konkret exempel kopplat till 
digital lösning för bred myndighetssamverkan 
avseende ekonomiskt bistånd till en kommun-
invånare. 

– Att sy ihop en sådan sak klarar inte ens 
Stockholms stad på egen hand.

– Tidigare var enskilda handläggare tvungna 
att ringa runt till skatteverket, försäkringskas-
san, a-kassor och andra instanser – med åtföl-
jande långa kötider – för att utreda vem som var 
berättigad. Nu finns en lösning på plats, betonar 
Per Mosseby som får sista ordet:

– Tillsammans är vi starkare. W

Man har lärt sig att skyffla över uppgifter  
men inte pengar.” Peter Lindroth, kommunalråd i Karlsborg

Peter Lindroth, kommunalråd i Karlsborg.
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prIselasTIcITeT är ett begrepp som 
universitetsstudenter lär sig redan 
under sina första veckor på A-kursen i 
nationalekonomi. Priselasticiteten ang-
er hur efterfrågan på en vara föränd-
ras med priset. Bensin och mat brukar 
anses vara prisokänsliga, medan 
restaurangbesök och utlandsresor är 
priskänsliga. För företag är det viktigt 
att känna till vilken priselasticitet som 
råder på den marknad som företaget 
verkar på för att kunna sätta det pris 
som maximerar försäljningsvoly-
men och/eller vinsten. Det finns flera 
faktorer som avgör priselasticiteten 
på en vara, till exempel tillgången på 
likvärdiga substitut, konkurrenssitua-
tionen på marknaden och kundernas 
köpkraft.För att komplicera situatio-
nen ytterligare brukar priselasticiteten 
variera i olika kundsegment.

genom sIn samVerkan med Örebro 
universitet finansierar Kommuninvest 
en forskningsstudie som undersöker 
priselasticiteten på marknaden för 
kommunal upplåning. Även om resul-
taten från den studien låter vänta på 
sig, indikerar informationen i tabellen 
i denna krönika att priskänsligheten 
för den direkta upplåningskostnaden 
varierar stort mellan olika kommunty-
per. Siffrorna visar att Kommuninvests 
marknadsandel för hela sektorn är 
hög och närmar sig 50 procent, men 
också att utlåningen i olika kundseg-
ment varierar kraftigt. I ett kundseg-
ment står Kommuninvest för endast 
en av fem upplånade kronor, i ett 
annat för närmare fyra av fem kronor. 
Marknadsprogrammens volymer har 
vuxit under senare år och domine-
rar hos kommunkoncerner med en 

låneskuld på över 6 mdkr medan 
bankernas utlåning allt mer blir ett 
komplement till Kommuninvest och/
eller de egna marknadsprogrammen. 
Det är få kommunkoncerner idag som 
har bankupplåning som sin huvudsak-
liga finansieringskälla. 

enlIgT ekonomIsk TeorI kan en 
större prisdifferentiering, det vill 
säga olika pris i olika kundsegment, 
öka den sammanlagda efterfrågan 
på en vara eller tjänst. En annan 
strategi för att öka efterfrågan är att 
erbjuda liknande varor och tjänster 
som konkurrenterna men att göra 
det med bättre service och/eller högre 
kvalitet. Då Kommuninvest valt den 
senare strategin ligger utmaningen 
för företagets del i att påvisa för våra 
kunder att upplåning faktiskt inte är 
helt perfekta substitut till varandra. 
I Kommuninvest utlåningsräntor är 
alltid kostnaden för att reducera den 
framtida refinansieringsrisken för 
företagets alla kunder inbakad. Kom-
muninvests konservativa riskaptit i 
verksamheten, en stor likviditetsreserv 
och längre upplåning utgör något av 
en gemensam försäkringspremie för 
Kommuninvests kunder och är viktiga 
hörnstenar för att kunna erbjuda 
kommunsektorns finansiering även i 
tider av finansiell turbulens.

Mattias Bokenblom  
Forsknings- och utbildningsansvarig,  

Kommuninvest

Analys Priselasticitet

 
 
KAN LÅN HA ETT PRIS SOM 
PASSAR ALLA?
Precis som på konsumentmarknaden varierar priskänsligheten även hos kunder av 
kommunala lån. Tydligt är att stora upplånare använder sig av marknadsprogram.
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Bo Frank, (M), kommunstyrelsens ordförande och 
Julia Ahlrot, miljöstrategisk chef i Växjö kommun 
har höga mål för kommunens miljöarbete.
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Ekonomi och 
ekologi hand i 
hand i Växjö

”Ekologi och ekonomi är bara två sidor av samma 
mynt, och de som inte tar hänsyn till miljön borde 

fundera på vad som verkligen är viktigt i livet.”  
Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande i Växjö, 
skräder inte orden när han förklarar varför miljö-
frågan måste genomsyra kommunens verksamhet.

TEXT: KARIN AASE   FOTO: LINA ALRIKSSON

rbetet började kanske redan på 
1970-talet när Växjö kommun 
bestämde sig för att lägga 
pengar på att restaurera några 
försurade sjöar. Eller kanske 

det började på 1980-talet när 
internationella oljekriser 

och lokala oljeskandaler 
gjorde att kommunen bytte ut oljan mot lokalt 
producerat biobränsle i fjärrvärmeverket. Eller 
så började det 1991, när Bo Frank, moderat 
politiker och då nyvald på posten som kom-
munstyrelsens ordförande, samlade kommun-
ledningen på en kryssning mellan Oslo och 
Köpenhamn.

– Jag samlade företrädare för alla politiska 
partier för en brainstorming, och vi kom gemen-
samt fram till att miljöfrågan skulle vara kom-

munens främsta fråga och att vi skulle bli bäst i 
Sverige på miljöfrågor, berättar Bo Frank.

Och oavsett vilken tidpunkt man ser som star-
ten så står det klart att när resten av världen på 
1990-talet började få upp ögonen för växande 
ozonhål och global uppvärmning så var Växjö 
redan en bra bit på väg. Och de har fortsatt att 
följa den inslagna vägen. 

Idag kör stadsbussarna inte längre på diesel 
utan på biogas, rötad från kommunens och invå-
narnas eget matavfall. Kommunens tjänstebilar 
går på el, och 38 procent av maten som tillagas 
i kommunens kök är ekologisk. De fossila 
koldioxidutsläppen har minskat med 48 procent 
per invånare mellan 1993 och 2014, och i våras 
invigdes det nya kraftvärmeverket Sandvik I I I 
som beräknas minska utsläppen  ytterligare. 
I kommunens miljöprogram finns dessutom a
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30 konkreta miljömål som ska vara uppfyllda 
senast 2020.

– De här frågorna är jätteviktiga för oss i 
Växjö, förklarar Julia Ahlrot, miljöstrategisk 
chef i kommunen.

– Dels har vi en bred politisk enighet om det 
här, dels har vi en god samverkan mellan med-
borgare, näringsliv och universitet. Vi är många 
som är med på samma tåg.

Det övergripande målet är att Växjö 
som ’första kommun i världen’ ska 
vara helt fossilfri redan år 2030, 
något som självklart inte sker utan 

betydande investeringar. Biogasanläggningen 
kostade runt 100 miljoner kronor och rening  

av ytterligare fyra sjöar i kommunen kommer de 
närmaste åren att gå på ungefär lika mycket. För 
att inte tala om Sandvik III som har varit den hit-
tills största investeringen på cirka 1200 miljoner 
kronor. Två tredjedelar har finansierats genom 
försäljning av elcertifikat, samtidigt har kom-
munen skjutit till en stor del egna pengar för att 
finansiera byggnationen.

– För tidigare års investeringar har vi också 
sökt statliga bidrag, till exempel från Lokalt 
investeringsprogram och Klimatinvesterings-
programmet, berättar Julia Ahlrot.

– De har inte täckt alla kostnader, men ändå 
så pass mycket att det har känts ekonomiskt 
försvarbart att genomföra de här projekten.

Men både Julia Ahlrot och Bo Frank är sam-

Målet för Växjö kommun är att vara första kommun i världen som är helt fossilfri 2030.
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Vi ser att många aktivt väljer staden på grund av 
vårt miljöarbete.” Julia Ahlrot, miljöstrategisk chef, Växjö kommun

tidigt väldigt tydliga med att de anser att Växjö 
vinner ekonomiskt på sina klimatinvesteringar.

– Det är klart att det kostar pengar att 
göra miljösatsningar, men vi ser samtidigt att 
Växjö är en attraktiv stad med ett positivt 
befolkningsnetto, och att många aktivt väljer 
staden på grund av vårt miljöarbete, säger Julia 
Ahlrot.

– Dessutom kan till exempel investeringar 
i cykelbanor minska investeringsbehovet i 
infrastrukturen framöver. Cyklar sliter inte lika 
hårt på asfalten som bilar gör och tar inte lika 
mycket plats, så kan vi få fler att cykla behöver 
vi inte investera lika mycket i dyra bilvägar som 
om alla ska åka bil överallt.

Den stora satsningen på biobränslen 
har också gett ökade avsättningsmöj-
ligheter för skogsbrukarna i kom-
munen, och miljöåtgärderna sparar 

också pengar genom att ge kommuninvånarna 
en bättre hälsa.

– Många företag väljer dessutom aktivt att 
etablera sig i Växjö eftersom vi jobbar med de 
här frågorna och vi ser ju på statistiken att vi 
har högre tillväxt och lägre energiförbrukning 
än riksgenomsnittet, säger Bo Frank.

– Det är helt klart att ekologi är lönsamt!
Själv började han intressera sig för miljöfrå-

gor när han läste ekologi på 1970-talet.
– Då såg jag att ekologi och ekonomi bara 

är två sidor av samma mynt. Det handlar om 
hushållning med resurser, svårare är det inte.

Att alla Bo Franks partikamrater i landet inte 
håller med om vikten av att låta miljöfrågor 
väga tungt är han fullt medveten om, och hans 
eget recept på hur man lyckas få till ett bra 
samarbetsklimat i kommuner är inte heller helt 
ortodoxt:

– Släng partiprogrammen! Jag har inte läst 
vårt på säkert 30 år för de är inget annat än 

skygglappar. Politiker som lever på sina parti-
program kan inte åstadkomma något, för ska 
man nå resultat måste man vara pragmatisk. 
Sätt mål för vad ni vill uppnå, bestäm er för 
vilka åtgärder ni ska ta till och sätt igång. Svå-
rare är det inte, säger Bo Frank med emfas.

I Växjö verkar man också ha lyckats ganska 
bra med samverkan över partigränserna när det 
gäller miljöarbetet. Sedan beslutet att miljö-
frågan skulle få genomsyra hela kommunens 
verksamhet togs 1991 har man kanske inte 
alltid varit överens i sak, men man har jobbat 
tillsammans mot ett gemensamt mål.

– Det är klart att vi ibland har helt olika 
politiska uppfattningar om vilka åtgärder vi ska 
ta till, till exempel konkurrensutsättning och 
vinstmöjligheter, men målen är gemensamma, 
konstaterar Bo Frank.

Framöver är det stora målet såklart att 
nå visionen om en fossilfri kommun, 
men också att hela tiden göra saker 
bättre och mer strukturerat.

– Vi accelererar hela tiden, konstaterar Julia 
Ahlrot.

– Vi samarbetar internationellt för att ta del 
av idéer och lösningar från andra kommuner, vi 
utvidgar målen till att omfatta fler områden och 
vi jobbar aktivt för att engagera medborgarna.

Och miljöfrågan är prioriterad. Bo Frank, i 
sin roll som kommunstyrelsens ordförande, är 
personligen ansvarig för att leda miljöarbetet 
och i kommunens miljöberedning sitter han 
samt de två ledande företrädarna för social-
demokraterna respektive miljöpartiet. Men det 
är inte problemorientering som är Bo Franks 
fokus, istället ser han klimatfrågan som en stor 
möjlighet till förändring till det bättre.

– Min linje är glasklar, miljöfrågan är den 
viktigaste frågan. Det är människans över-
levnad vi pratar om. W

VÄXJÖ I SAMARBETE  
MED 6 500 KOMMUNER  
I EUROPA
För sju år sedan var Växjö och 14 
andra kommuner i Europa initiativ-
tagare till ett upprop där de talade 
om att de ville gå före de nationella 
regeringarna med tuffare klimatmål. 
Sedan dess har 6 500 kommuner i 
Europa anslutit sig, och Växjö fort-
sätter att jobba internationellt.

– Jag kom nyligen hem efter två 
dagar i Leipzig, där jag bland annat 
tittade på hur de jobbar med mobili-
tetslösningar, förklarar Julia Ahlrot.

– De har bland annat smarta idéer 
där om hur de kan göra det enkelt 
för pendlare att åka kollektivt genom 
att först cykla och sedan åka vidare 
med tåget, eller hur man ska kunna 
ladda sin elbil och köra vidare med 
lånecykel under laddningstiden.

Med i följe hem från Leipzig hade 
Julia Ahlrot sex personer från Japan 
som i sin tur ska studera hur Växjö 
arbetar med de gröna frågorna.

Julia Ahlrot.
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Botkyrka tog snabbt  
beslut om boende

Engagemanget för flyktingkrisen är påtagligt i Botkyrka.  
Tidigare i år bestämde kommunen — med kort varsel — att ge  

250 000 kronor till frivilligarbetet med transitboenden.
TEXT: DAVID STARK  FOTO: ERIK SIMANDER/TT

Transitboende är tillfäl-
liga boenden för flyk-
tingar som ännu inte 
sökt asyl. 

– De kommunala 
insatserna ser lite olika 
ut på olika platser i 
landet, men det verkar 

unikt att göra som vi har gjort. Stockholm 
har gjort det också, men i övrigt vet jag 
inte om någon kommun har gått in och 
stöttat just transitboenden, som annars lig-
ger utanför både det kommunala och det 
statliga ansvaret, säger Mats Einarsson.

Vi backar bandet en aning. Initiativet 
till det allra första transitboendet i Sverige 
togs av enskilda Botkyrkabor, samlade i 
den ideella organisationen Flyktingvolon-
tärer Botkyrka.

– När det började strömma in folk på 
Stockholms central ville de hjälpa till och 
fick då möjlighet att, via ett av våra kom-
munala bolag, disponera ett före detta vand-
rarhem. I ett senare skede har det boendet 
flyttats till en annan lokal, till det vi kallar 
Subtopia i Alby, berättar Mats Einarsson.

– Det var helt enkelt det kommunala 
bolaget som ställde upp och i det läget låg 
det inga politiska beslut bakom.

Kommunens politiker uppmärksammade 

förstås frivilliginsatserna, många besökte 
boendet och både imponerades av engage-
manget och såg en möjlighet att göra nytta.

– Vi såg ju att de frivilliga efter några 
veckor slet väldigt hårt. Vi kände att det 
fanns en fara för att det inte skulle funka 
i längden.

Sedan gick det väldigt snabbt. 
– Gruppledarna i majoriteten satte sig 

ner en fredag och bestämde sig då för att 
ta upp det här som ett extra ärende i kom-
munstyrelsen på måndagen därpå. Beslut 
togs i kommunstyrelsen och sedan hade vi 
en veckas utlysningstid innan jag tog ett 
ordförandebeslut om att tilldela pengar till 
volontärerna. Vi jobbade så snabbt som 
det bara gick.

De 250 000 kronorna är av 
formella skäl utbetalda till en 
av Flyktingvolontärer Botkyr-
kas samarbetsorganisationer, 

Fanzingo. 
– Det är en förening och har ordning på 

ekonomihanteringen. Volontärerna angav 
förstås vad de ska använda pengarna till 
och i viss mån går dom till praktiska saker, 
men också utgår viss arvodering till folk 
som är med och samordnar insatsen. Folk 
hade ju tagit ledigt från sina jobb för att 

vara med. Det här gav 
möjlighet till en viss 
samordningsfunktion, 
säger Mats Einarsson. 

– En liten del går 
faktiskt också tillbaka 
till kommunen i form 
av hyra. Vi kunde 
inte, med vår tolkning 
av kommunallagen, 
upplåta lokalen helt 
hyresfritt.

Hur har reaktionerna från omgivningen 
varit?

– I stort sett positiva, vad jag har hört. 
Det är klart att det finns en och annan som 
har synpunkter inom just det här området, 
men i stora drag mycket positivt. Och det 
ska sägas, det var en enig kommun styrelse, 
faktiskt inklusive Sverige demokraterna.

Är det en fråga som enar över parti-
gränserna?

– Ja, lite är det väl så. I den krisstämning 
som kan infinna sig vid ett akut läge har 
det visat sig att vi väldigt snabbt kunde 
etablera en bred politisk enighet. Samtidigt 
tog vi också fram ett evakueringsboende 
för Migrationsverket på en vecka. Där 
hade Sverigedemokraterna en avvikande 
mening, men i övrigt var alla eniga. W

Mats Einarsson, (V), ord-
förande socialnämnden i 
Botkyrka kommun.
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705 000 nya  bostäder på 11 år
redan näsTa år väntas Sverige nå 10 miljoner invånare och 2025 lyder SCB:s 
prognos på över 11 miljoner invånare. Det ställer mycket höga krav på byggande 
av nya bostäder. Fram till 2025 räknar Boverket i sin senaste byggbehovsana-
lys med att det behövs 705 000 nya bostäder. För att klara detta behöver det 
färdigställas fler än 75 000 bostäder årligen under åren 2015–2020. Verket kon-
staterar dock att bostadsbyggandet under överskådlig tid inte kommer att nå 
de nivåer som behövs för att svara mot befolkningsökningen. I år ökar bostads-
byggandet med 25 procent, då cirka 48 000 bostäder påbörjas enligt Boverkets 
prognos. Nästa år väntas runt 53 500 bostäder påbörjas.

Den kommunala 
 låneskulden nu över 
500 miljarder… 
under 2014 ökade kommunsektorns 
lån med 33 miljarder kronor och den 
sammanlagda låneskulden passerade 
500 miljarder. Höga investeringsnivåer 
i framförallt storstadsregionerna och de 
större städerna, i kombination med pres-
sade resultatnivåer i kommunernas och 
landstingens/regionernas kärnverksam-
het, pressar ned självfinansieringsgraden 
och ökar behovet av extern finansiering. 

…men väntas stiga  
till 1 000 miljarder 
snabb befolknIngsTIllVäxT och  
stora renoveringsbehov i befintlig 
infrastruktur gör att svenska kommuner 
och landsting/regioner står inför en ny 
period av omfattande välfärdsinveste-
ringar,  liknande den på 60- och 70-talen. 
Effekten blir bland annat fortsatt ökad 
upplåning. Kommuninvest bedömer att 
kommunernas upplåning ökar från cirka 
500 miljarder till över 1000 miljarder 
kronor år 2024, vilket motsvarar en 
 ökning från 13 till 17 procent av BNP.

700 
ANSÖKNINGAR SENARE har nu Sandeep Jain 

jobb under en begränsad tid hos Kommun invest. 
Han är 42 år gammal, bott i Sverige 19 av dessa, 

tre akademiska examina i ekonomi och goda 
vitsord. Trots det har Sandeep fram till nu stått 
utan ett relevant arbete inom sitt område under 
alla år i Sverige. Nu har han fått en visstidsan-

ställning som riskanalytiker på Kommuninvests 
kontor i Örebro – en tjänst han har i nio månader. 
Därefter hoppas han på att tack vare goda refe-

renser få ett annat arbete inom hans område.
– Jag har kommit in en liten bit på arbetsmarkna-

den, jag kommer att ha en erfarenhet att  
visa upp. Nu utvecklas jag varje dag, säger 

 Sandeep Jain till Nerikes Allehanda.

2015
Den kommunala 

låneskulden

Noterat
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Välfärdsinvesteringen

Kvarteret Freja, 
Ludvika

TEXT: DAVID GROSSMAN   FOTO: LUDVIKAHEM

Det är inte ofta det byggs nya bostäder i 
Ludvika. Men i fjol stod 78 lägenheter 
klara för inflyttning i kvarteret Freja i 
de centrala delarna av staden och nu 

planerar bostadsbolaget LudvikaHem även att 
fylla på med ytterligare 48 lägenheter. Upphand-
ling av byggbolag påbörjas i vinter.

– Det är oerhört glädjande att vi kunnat vända 
en negativ utveckling. Det började redan 2007 
och nu ser vi allt fler som söker sig till hit, säger 
Ulf Rosenqvist, vd på LudvikaHem.

Invandringen har ökat folkmängden och indu-
strier som ABB och Spendrups har borgat för att 
det finns arbetstillfällen på orten.

Projektet Freja kostade 125 miljoner kronor 
att bygga, ett tämligen bra pris för nyproduktion. 
Nu är hyresnivåerna inte så höga i Ludvika och 
Ulf Rosenqvist räknar inte med att investeringen 
ska gå plus de första åren.

– Marknadsvärdet idag är lägre än byggkost-
naden. Avskrivningarna på byggnaden är på 
drygt två procent och om några år så kommer vi 
ha en bättre kalkyl.

LudvikaHem är den del av koncernen Ludvika 
Kommunfastigheter AB. Låneportföljen i bolaget 
är 615 miljoner kronor där andelen lån hos 
Kommuninvest just nu är 51 procent. Ludvika-
Hems soliditet är 15,6 procent.

– Den är kanske inte så bra men ändå klart 
bättre än för några år sedan då vi hade stora 
vakanser och ett högre ränteläge, säger Ulf 
Rosenqvist.

För 2014 visade LudvikaHem en vinst på  
13 miljoner på en omsättning på 214 miljoner 
kronor. Avkastningskravet till ägarna är 2 pro-
cent. W

De nybyggda husen i kvarteret Freja  
med 78 lägenheter är de första bostäderna 
som byggts på länge i Ludvika.

Kommuninvest Dialog #4 2015
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 Medlemmarna skjuter 
till 2,6 miljarder  

i nytt insatskapital
Styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening är mycket nöjd 
med uppslutningen kring den kapitalförstärkning som måste till 

för att möta nya EU-regler om bruttosoliditet från 2018.
TEXT: GÖRAN TIVENIUS  FOTO: MELKER DAHLSTRAND

tt medlemmarna i god tid innan 
regelverket träder i kraft visar  
sitt tydliga stöd är en stark 
signal, som kommer att vara 
till fördel för Kommuninvest 
i relation till myndigheter, 
ratinginstitut och andra 

marknadsaktörer, säger 
Göran Färm, ordförande i Kommuninvest ekono-
misk förening. 

– I förlängningen innebär det att vi kan fort-
sätta erbjuda de kommuner och regioner som är 
våra medlemmar gynnsamma lånevillkor.

Drygt 75 procent av medlemmarna har 
bestämt sig för att redan i år frivilligt skjuta till 
kapital så att Kommuninvest ges förutsättningar 
att möta nya regelverkskrav.

80 procent av medlemmarna kommer att 
betala in pengar upp till maxbeloppet 900 kronor 
per kommuninvånare (respektive 180 kronor per 
landstings-/regioninvånare). Många av de med-
lemmar som meddelat att de inte vill göra någon 

särskild insats i år har redan i dag ett insatska-
pital gott och väl över miniminivån per invånare 
(200 kronor per kommuninvånare och 40 kronor 
per landstings-/regioninvånare). Några medlem-
mar vill av olika anledningar ta beslut först 2016.

Medlemmarna har visat att de genom 
egna insatsbetalningar vill bygga 
upp det kapital som Kommuninvest 
behöver för att kunna fortsätta att 

förse svensk kommunsektor med effektiv och 
trygg investeringsfinansiering. Det känns mycket 
tillfredsställande, menar Göran Färm.

Linda Frohm är vice ordförande i Kommun-
invest ekonomisk förening. Hon ser att många  
av medlemmarna står inför mycket stora investe-
ringar både på kort och lång sikt. Till stora delar 
måste de lånefinansieras. 

– Här är det av stor vikt att vi hyvlar trösk-
larna för dessa investeringar genom att fortsatt 
erbjuda kostnadseffektiva och hållbara lånelös-
ningar. W

AV MEDLEMMARNA kommer 
att betala in pengar upp till 

max beloppet 900 kronor per 
 kommuninvånare.

80%
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 I förlängningen innebär det att vi kan fortsätta 
erbjuda de kommuner och regioner som är våra 
medlemmar gynnsamma lånevillkor.” Göran Färm, ordförande Kommuninvest ekonomisk förening

Nöjda i dag. Kommuninvests arbetsutskott konstaterar att föreningens medlemmar ställer upp i kapitalförstärkningsarbetet. 
Från vänster: Margreth Johnsson, Ewa-May Karlsson, Göran Färm och Linda Frohm.

BRUTTOSOLIDITETS NIVÅN PÅ TVÅ MINUTER
För att undvika framtida finanskriser 
vill Europiska unionen höja kreditinsti-
tutens kapital och likviditetsbuffertar. 
Syftet är att finansaktörerna ska klara 
större påfrestningar. 

Ett av de mått som EU använder 
är bruttosoliditet. Kapitalkravsmåttet 
bruttosoliditet (på engelska leverage 
ratio) uttrycks som kvoten mellan 
kapital och totala tillgångar.

2017 förväntas EU ta beslut om den 
bruttosoliditetsnivå som ska träda i 
kraft den 1 januari 2018.

Vilka nivåer kravet hamnar på är 
ännu inte klart. Det kommer sannolikt 

att klarna under 2016. Det har talats 
om en schablonnivå på 3 procent,  
men också om ett spann mellan 1,5 
och 4 procent, beroende på vilken 
risknivå respektive kreditinstitut be-
finner sig på.

Kommuninvest, som är ett institut 
med mycket låga risker, siktar på att nå 
en bruttosoliditetsnivå om 1,5 procent.

Eftersom bruttosoliditetsgraden 
utgörs av en procentsats kommer det 
faktiska beloppet i kronor att vara en 
följd av Kommuninvests balansomslut-
ning vid mättillfället.

Vid en balansomslutning på 400 

miljarder och en brutto soliditetsnivå  
på 1,5 procent motsvarar det 6 miljar-
der kronor.

Per 30 september hade Kommun-
invest-koncernen en bruttosoliditet på 
0,9 procent och en balansomslutning 
om 342,1 miljarder. Om man per sista 
september 2015 räknade in medlem-
marnas aviserade inbetalningar kopp-
lade till de extra medlemsinsatserna 
samt det befintliga förlagslån på en 
miljard, som tekniskt måste göras om 
för att kunna tillgodoräknas kapitalet, 
så skulle bruttosoliditetsnivån ligga på 
strax under 2 procent.

Den kapitalförstärkning som måste 
till som en följd av det förväntade 
EU-beslutet sker genom att medlem-
marna i Kommuninvest ekonomisk 
förening betalar in särskilda (frivilliga) 
medlemsinsatser, årsinsatser (om med-
lemmarna inte redan nått den högsta 
insatsnivån) samt övriga kapitaltillskott 
(till exempel förlagslån).

Om lagkravet på bruttosoliditets-
nivå blir högre för Kommuninvest än 
de förväntade 1,5 procenten, finns en 
beredskap för olika handlingsalternativ. 
Dessa kommer i så fall medlemmarna 
att besluta om.



Mutskandalen  
i Göteborg – vad 

hände sedan? 
2010 vände ett avsnitt av SVTs Uppdrag Granskning upp och  

ner på Göteborg stads trovärdighet och den rådande kulturen.  
Vad har egentligen hänt sedan det kom fram att några av Göteborgs  

goa gubbar inte var så goa, och vilka lärdomar tar man med sig? 
TEXT: LINDA NYSTRÖM  FOTO: LENNART HANSSON/MOSTPHOTOS
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Upprinnelsen till vad många 
medier kom att kalla 
”muthärvan i Göteborg” 
tog sitt avstamp i ett av-
snitt av Uppdrag Gransk-
ning 2010. I programmet 
presenterades flera punkter 
som tydde på oegentlighe-

ter på förvaltningar och bolag i kommunen. Det 
resulterade senare i en granskningskommission 
och rapporten ”Tillitens gränser och ett tydligare 
arbetssätt i Göteborgs stad.” 

Erik Amnå var ordförande i gransknings-
kommissionen. Han menar att den så kallade 
Göteborgsandan är ett av skälen till varför 
 oegentligheterna kunde äga rum. I rapporten cite-
ras en person med insyn i staden: Göteborgsandan 
innebär ”En uppgörelsekultur som är resultat-
inriktad och som tonar ned betydelsen av insyn”. 

– Göteborgsandan innebar att man arbetade 
med stadens bästa för ögonen, med snabba 
lösningar. I rapporten beskrivs denna anda som 
”en praktisk inriktning ovan partigränserna för 
en snabb lösning av näraliggande kommunala 
problem”. Oavsiktligt försvagades därigenom 
demokratin, säger Erik Amnå.

Decentraliseringen inom kommunen i kom-
bination med Göteborgsandan öppnade och 

möjliggjorde för de brister som uppstod. En 
intressant och ambivalent slutsats i rapporten 
är att Göteborgsandan kan vara positiv och 
innebära pragmatism, kompromissvilja och 
teamarbete. Men den kan också vara negativ och 
faktiskt innebära hemlighetsmakeri, orena affärer 
och dolda intriger. Bilden medierna fastnade för 
var den sistnämnda – ett gäng goa gubbar som 
egentligen inte är så goa. 

I efterhand kan man konstatera att Uppdrag 
Gransknings avslöjanden skyndade på en 
process som det redan hade funderats på.

– Vi hade börjat titta på hur decentra-
liseringen av bolagen och nämnderna i Göte-
borg skulle förändras för att uppnå en starkare 
styrning, men händelserna skyndade förstås på 
processen. Händelserna fick för stora dimensio-
ner och krishanteringen kunde varit bättre, något 
som är lätt att se såhär i efterhand, säger Jonas 
Kinna nder, direktör på ledningsstaben i Göte-
borg. 

Decentraliseringen som rådde inom förvalt-
ningarna möjliggjorde den rådande kulturen. Då 
riktlinjer och policies inte tillämpades – innebar 
detta att friheten användes på ett sätt där kom-
munen inte kunde ta sitt ansvar. Det var vanligt 
att sitta på dubbla stolar, något som kan skapa a

Erik Amnå, ordförande i gransk-
ningskommissionen.
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SÅ FÖRHINDRAS 
OEGENTLIGHETER
1.  Upprätta ordentliga styrdokument 

och policies som följs.
2.  Ha en levande dialog och ta hand 

om de anställda.
3.  Ta upp etik och värdegrund – med-

borgarna ska kunna lita på oss för 
att betala skatt och följa lagar.

5.  Våga lyfta problem och den exis-
terande kulturen – vad är okej att 
göra och vad är inte okej?

6.  Transparens.Tydlighet skapar ett 
förtroende i kommunen.

7.  Glöm inte bort vad som hänt 
tidigare så det inte slarvas med 
uppföljning och kontroll.
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konflikt mellan bolag och politik. Exempelvis 
kunde en person vara både styrelseordförande i 
ett bolag och förtroendevald i fullmäktige, 

– Det saknades ordning och reda och det 
rådde ett slags slapphet, något som gjorde det 
möjligt för detta att hända. När Annelie Hulthén 
fick makten i Göteborg förändrades detta och 
hon började ”städa” upp förklarar Jan Lind-
blom, lekmannarevisor och ledamot av stads-
revisionen i Göteborgs stad, och fortsätter: 

– Idag är det större ordning och reda, bland 
annat tack vare policies och nya ägardirektiv. 

Nu finns det hos Göteborgs stad tio rekom-
mendationer på hur arbetet skulle effektiviseras 
och hur man ska kunna förändra den rådande 
kulturen. Det har skapats rutiner för att se över 
bisysslor, så man inte sitter på två kolliderande 

stolar, en whistleblowerfunktion har upprättats 
och det är en genomgående kontroll när en ny 
tjänst ska tillsättas. 

Enligt Anna Ågren, interncontroller på 
stadsledningsstaben i Göteborgs stad, 
så implementerar och arbetar man idag 
med 9 av de 10 rekommendationerna. 

– Rekommendation nummer 10, att inrätta 
en gästprofessur, har blivit bortprioriterad då 
det redan finns forskning i ämnet berättar Anna 
Ågren och fortsätter: Mycket har hänt på bara 
tio år och arbetet går framåt. Det handlar om 
att ändra en kultur, även om de allra flesta är 
positiva till de nya implementeringarna. 

Nummer 7 på listan: ”Utpeka en tydlig motta-
gare av interna anmälningar – om man inte kan/

Mycket har hänt på bara tio år och arbetet går 
framåt. Det handlar om att ändra en kultur.” Anna Ågren, interncontroller Göteborgs stad

Jonas Kinnander, direktör på 
ledningsstaben i Göteborg. 

Anna Ågren, 
interncontroller 
stadledningsstaben 
Göterborgs stad.FO
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vill gå till sin chef”, har bland annat resulterat 
i en whistleblowerfunktion som nu har införts i 
Göteborgs stad. Det var också interna ”läckor” 
som fick medierna att vakna.

Whistleblowerfunktionen ska 
 fungera som en högre instans, 
när chefen inte har någon över 
sig och det därmed inte finns 

 någon att rapportera till. Funktionen är en del 
av en handlingsplan för förstärkt intern kontroll 
och öppenhet. Göteborgs stad var först med 
whistle blowerfunktionen och den har sedan 
dess införts i bland annat Jönköpings kommun. 

– Ett problem är att man inte kan vara helt 
anonym berättar Jonas Kinnander. Oftast 
behöver man gå vidare för mer information, 
och man behöver då kontakta tipsaren. Det blir 
då en offentlig handling där du inte kan vara 
anonym vilket kan göra att folk drar sig för att 
använda sig av whistleblowerfunktionen.

Enligt Erik Amnå så kan händelserna i Göte-
borg ha spillt över till kommuner och landsting 
över hela Sverige. Svenskar, visar mätningar, 
är mest misstänksamma i hela Norden – cirka 

50 procent av befolkningen tror att kommuner 
och landsting är korrupta. 

Detta göder sambandet där ett svagare stöd 
för demokratin går hand i hand med en större 
tro på att det finns en utbredd korruption 
bland de folkvalda. De som anser och tror  
att kommunal korruption förekommer har 
själva en högre sannolikhet för att begå kor-
rupta handlingar med motiveringen att andra 
gör så. 

Men det som hände i Göteborg kan 
även ha lett till något positivt 
på både lokal och nationell nivå 
menar Erik Amnå.

– Det startade en kedja där kommuner 
började rannsaka sig själva. Det höjde med-
vetenheten och förebygger ett korrupt beteende 
eftersom medvetenheten blir högre. Självklart 
kommer det alltid finnas de som tar emot 
mutor och är korrupta, men överlag minskar 
det efter en sådan här händelse både på lokal 
och nationell nivå. Det är dock ett arbete som 
måste fortskrida och som man hela tiden måste 
arbeta aktivt med. W

10 REKOMMENDATIONER 
FRÅN TILLITENS GRÄNSER
1.  Skapa tydliga men få gemensamma 

styrdokument
2.  Ledningen ska visa vad en god och 

opartisk förvaltning innebär
3.  Förtydliga politikernas och tjänste-

männens roller
4.  Rekrytera chefer och andra tjänste-

män utifrån meriter
5.  Skapa utbildningar och arbetsför-

utsättningar för professionalitet i 
kommunal verksamhet

6.  Skapa rutiner för anmälan av 
bisysslor

7.  Utpeka en tydlig mottagare av 
interna anmälningar – om man inte 
kan/vill gå till sin chef

8.  Professionalisera den kommunala 
revisionen

9.  Utveckla former för dialog med 
medborgare

10  Inrätta Göteborgs Stads gäst-
professur för forskning om den 
demokratiska rättsstaten

Bildtext

Jan Lindblom, lekmannarevisor  
och ledamot av stadsrevisionen  
i Göteborgs stad.
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”De små kommunerna      
kavlar upp ärmarna”

Svenska kommuner måste våga titta på andra mått för 
framgång än ren befolkningstillväxt. Det är ett av råden 
som forskarna Sara Brorström och Anders Parment ger 

till kommunerna i deras gemensamma forskningsprojekt 
som finansieras av Kommuninvest.

TEXT: JONAS LANNERING  FOTO: JULIA LUTTRUP

Sara Brorström och Anders 
Parment trodde att de 
mindre kommunerna skulle 
vara uppgivna, men känslan 
är tvärtom – att de verkligen 
kavlar upp ärmarna.
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Urbaniseringens utmaningar 
är kännbara för nästan 
alla svenska kommuner. 
De mindre kämpar med att 
bibehålla kvalitet i välfär-
den när befolkningsunder-
laget minskar, medan de 
större måste kunna satsa 

i infrastruktur och bostäder när befolkningen 
ökar snabbt. Men urbaniseringen påverkar 
också demografin inom regioner. I många gles-
bygdsområden samlas verksamheter för regional 
utveckling, turistbyrå och liknande till regionala 
centra och i Norrland flyttas aktiviteter till 
kustkommunerna.

Ekonomiforskarna Sara Brorström och 
Anders Parment från Göteborgs universitet 
respektive Stockholm Business School är en av 
de två stipendiaterna som 2015 fick anslag från 
Kommuninvests forskningsfond. Deras urba-
niseringsstudie ska kartlägga hur de svenska 
kommunerna arbetar för att kunna hantera alla 
de utmaningar som urbaniseringen medför. 

– Det är en bred studie som försöker kart-
lägga hur kommunerna möter framtiden. Vi 
angriper frågan utifrån ett hållbarhetsperspektiv, 
som är det fält jag kommer ifrån, medan Anders 
har väldigt stora kunskaper i exempelvis mark-
nadsföring och platsmarknadsföring, säger Sara 
Brorström till Dialog. 

Forskningsprojektet startades under som-
maren och består av intervjuserier med 
politiker och tjänstemän verksamma i 
olika kommuntyper över hela Sverige. 

Hittills har Sara och Anders hunnit samla in 
material från 14 kommuner. Forskarparet beto-
nar att de än så länge bara är i empirifasen, men 
att de är positivt förvånade över hur proaktivt 

många kommuner arbetar med sin långsiktiga 
strategi.

– Vi trodde kanske att några av de mindre 
kommunerna som har det allra tuffast skulle 
vara mest uppgivna, men känslan är tvärtom – 
att de verkligen kavlar upp ärmarna, säger Sara. 

Samtidigt ställer de sig frågande till att kom-
munerna endast verkar se till befolkningstillväxt 
som enda mått på kommunal framgång. 

– Om alla kommuner växer med de tillväxt-
mål som är uppsatta så är det många miljoner 
barn som ska födas, säger Anders Parment och 
menar att man istället måste hitta andra sätt att 
se på utveckling.

Anders exemplifierar med Malung-
Sälen – en liten kommun med negativ 
befolkningstillväxt men som har rik 
turism och många säsongsarbetare. 

– Samtidigt har de många invånare som är 
skrivna och arbetar i Norge, men som lever kvar 
i kommunen. Det är en kommun med få invånare 
men med hög aktivitet. Befolkningstillväxten 
säger inte allt om hur kommunen mår, säger han. 

De båda forskarna tror att kommunala sam-
arbeten kommer att bli allt vanligare i framtiden 
för att kunna möta gemensamma utmaningar. 
Dels för att spara kostnader, men också för att 
ligga steget före eventuella kommunsamman-
slagningar. 

– Det ser vi som ett skäl till samarbete redan 
nu. Genom kommunala samarbeten kan man 
välja sin partner själv istället för att slås ihop till 
en gemensam kommun. Vi ser allt fler gemen-
samma nämnder och tjänster som delas på två 
eller flera kommuner, säger Sara Brorström. 

Anders och Saras forskning kommer först att 
sammanställas i en rapport i början på nästa år 
följt av en bok som släpps under 2016. W

KOMMUNINVESTS 
 FORSKNINGSFOND
KOMMUNINVEST delar varje år ut 
stipendier till forskning som tar sin 
utgångspunkt i frågeställningar 
som berör den svenska kommun-
sektorns ekonomiska förutsätt-
ningar och långsiktiga utmaningar. 

Ansökningar som berör ämnen 
som urbanisering, demografiska 
förändringar och segregation är 
särskilt prioriterade. 

Om alla kommuner växer med de tillväxtmål  
som är uppsatta så är det många miljoner barn 
som ska födas. ” Anders Parment, forskare Stockholm Business School
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Riksbanken  
öppnar för köp av 

kommunobligationer
Riksbankens beslutade i oktober att utöka köpen av stats obligationer 

med ytterligare 65 miljarder kronor fram till sommaren 2016.  
Men sedan slår statsobligationsköpen  sannolikt i taket. Om ytterligare 
köp  anses nödvändiga kan kommunobligationer stå näst på tur. Bara 

kunskapen om detta har pressat räntan på kommunobligationer.
TEXT: CARL JOHAN LILJEGREN  FOTO: RIKSBANKEN

id halvårsskiftet 2016 
räknar Riksbanken med 

att ha köpt statsobligationer 
för totalt 200 miljarder kronor, 

vilket är cirka en tredjedel av 
alla obligationer som svenska 

staten har gett ut. 
Men sedan är det sannolikt stopp. 

Inte för att Riksbanken inte längre kan ”trycka 
mer pengar” utan för att de statsobligationer 
som är tillgängliga för köp helt enkelt tar slut 
med Riksbankens nuvarande inköpstakt.

Paradoxalt nog kan Riksbanken nämligen 
inte köpa för mycket statsobligationer efter-
som obligationsmarknaden då fungerar sämre 
än normalt. Likviditeten, det vill säga möjlig-
heten att vid behov snabbt kunna sälja eller 
köpa  obligationer på marknaden, blir lägre 
när antalet utestående/tillgängliga obligationer 

på marknaden minskar. Och när likviditeten 
försämras vill marknaden ha kompensation för 
detta, vilket motverkar Riksbankens syfte, som 
ju är att pressa ned räntan. Redan nu märks 
ett minskat intresse från utländska obligations-
köpare för svenska statsobligationer som åt-
minstone del vis kan förklaras av den försämrade 
likviditeteten på marknaden. Och det ökade 
upplåningsbehovet på 11 miljarder kronor på 
grund av flyktingkrisen är inte tillräckligt stort 
för att ändra detta.

Detta är Riksbanken naturligtvis högst 
medveten om och i samband med 
tillkännagivandet, i oktober, om de 
utökade obligationsköpen öppnade 

den för köp av andra obligationer, och då i 
första hand kommunobligationer eftersom 
köp av bostadsobligationer kan tänkas elda på 

240
MILJARDER KRONOR är totalt 
 emitterat i kommunobligationer.
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bostadsprisbrasan ytterligare. Då är det politiskt 
mer attraktiv att stötta investeringar i den kom-
munala sektorn genom att pressa ned räntan på 
kommunobligationer.

Även när det gäller kommunobligationer är 
det totala utbudet dock begränsat till 230–240 
miljarder kronor, och risken finns därmed att 
Riksbanken påverkar också denna marknad 
negativt genom att minska likviditeten. Av 
denna anledning är köp av enskilda kommu-
ners i sammanhanget ganska små obligations-
lån minst aptitligt, medan Kommuninvest 

som svarar för cirka hälften av alla utestående 
 kommunobligationer skulle klara ganska bety-
dande Riksbanksköp. Totalt uppskattas Riks-
bankens köp av kommunobligationer, om de  
blir aktuella, dock inte kunna uppgå till mer  
än cirka 50 miljarder kronor utan att likvidite-
ten blir alltför lidande. Sedan är det sannolikt 
stopp även här. Ur ett investerarperspektiv är 
fördelen med Kommuninvest obligationer dock 
deras trippel-A kreditbetyg, vilket gör dem 
intressanta att äga även om omsättningen på 
marknaden är låg. W

På Riksbanken vid Brunkebergstorg i Stockholm kan det bli aktuellt att köpa kommunobligationer  
i stödköpsprogrammet, för att inte elda på bostadsprisbrasan ytterligare.

DÄRFÖR KÖPER  
RIKSBANKEN  
OBLIGATIONER 
•   Köp av obligationer kan skapa 

förväntningar om en mer ex-
pansiv penningpolitik under en 
längre tid. Då bidrar köpen till 
att hålla nere förväntningarna 
på framtida korta räntor. 

•   Köpen frigör kapital och om 
investerare väljer att återin-
vestera sina pengar i andra 
obligationer kan centralban-
kens köp av statsobligationer 
leda till en bred räntenedgång 
i ekonomin. Riksbankens köp 
av statsobligationer har t ex 
redan pressat ned räntan på 
kommunobligationer. 

•   När bankerna säljer obliga-
tioner till Riksbanken skapas 
ett likviditetsöverskott hos 
bankerna, vilket kan bidra till 
att öka mängden tillgängliga 
krediter i ekonomin. Detta 
förutsätter dock att det finns 
en otillfredsställd efterfrågan 
på krediter för att det ska få 
effekt.
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På gång

Medlemssamråd 2016
I januari och februari genomförs Kommuninvests medlemssamråd. 
De är ett forum för information, inspiration och samtal i ägarkretsen.  
Inbjudna att delta är förtroendevalda och ledande tjänstemän i 
Kommun invests medlemskommuner och medlemslandsting/regioner.

Vi ser gärna att representanter både från majoritet och opposition 
deltar. Varmt välkommen!

På programmet:
•     Aktuellt om Kommuninvest; Viktigt  

om året som gått och inför 2016 
•     Omvärld 
•     Kommunsektorns finansieringsvillkor  

förändras ständigt – hur påverkas  
kommunsektorn och Kommuninvest? 

•     Kommuninvests framtid 
•     Principfrågor och annat framtidsinriktat 
•     Föreningsstämman 21 april 2016;  

Genomgång av viktiga stämmoärenden
 
Program
11.30 Registrering 
12.00 Lunch
12.45  Medlemssamråd  

(med avbrott för  
eftermiddagskaffe)

16.00 Slut för dagen

Obs! Medlemssamrådet  
på Arlanda börjar med  
lunch 11.30.
 
Anmäl dig redan i dag på  
www.kommunivest.se

Luleå
19 januari 
Kommunstyrelsens 
sammanträdesrum 
Stadshuset 
Rådstugatan 11

Örnsköldsvik
20 januari 
Kempesalen Huset Kronan 
(kommunhuset)
Järnvägsgatan 6

Arlanda
19 januari  
Radisson Blu Arlanda Airport 
Conference/SkyCity (mellan 
terminal 4 och 5)

Södertälje
27 januari. Dirigenten
Södertälje stadshus
Campusgatan 26

Stockholm
2 februari. Radisson Blu 
Royal Viking Hotel
Vasagatan 1

Karlskrona
26 januari
Scandic Karlskrona
Skeppsgossegatan 2 

Oskarshamn
2 februari
Clarion Collection  
Hotel Post
Stora torget

Växjö
3 februari
Kronobergsrummet  
Kommunhuset
Västra Esplanaden 18

Köping
26 januari 
Kommunstyrelserummet
Rådhuset Stora torget 1

Sandviken
21 januari  
Fullmäktigesalen Stadshuset 
Odengatan 37

Jönköping
20 januari
Rådsalen Rådhuset 
Rådhusparken 1

Halmstad
12 januari 

Halmstad arena 
Växjövägen 11

Göteborg
13 januari 

Sjöfartssalen, Rådhuset 
Gustav Adolfs Torg 1

Ödeshög
13 januari 

Ombergs golf 
Stora lund

Strömstad
14 januari 

Laholmen hotell
Laholmen

Mariestad
14 januari 

Vänersalen Stadshuset 
Kyrkogatan 2

Kristinehamn 
12 januari 

Statt Kristinehamn 
Kungsgatan 27

Malmö
4 februari 

Radisson Blu Hotel
Östergatan 10
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5 frågor till en förnyare

Lars Alkner, tidigare chefredaktör på Värnamo  
Nyheter och då nominerad som årets förnyare 
till Stora Journalistpriset. Nu är han kultur-
chef i Värnamo kommun och förnyare av 
kulturlivet.
 
Vad kan en erfaren journalist tillföra kommunen?
– Man kan väl säga att jag försökt addera lite journa-
listiskt tänk till en redan väl fungerande verksamhet. 
Ett annat tempo i beslutsfattande och aktualitetsfokus, 
men också mer av dialog och samtal med gäster.

Så fler från media borde tas in i kommunernas förvaltningar?
– Det är bra att få in människor från alla håll. Men 
jag är oerhört tacksam att alla i kommunen inte kom-
mer från medier, då hade det kunnat bli lika ostruktu-
rerat som jag ibland kan arbeta. Det är tryggt med en 
stabil organisation runt sig. 

Vad har du framför allt försökt att förnya? 
– Att få till mer samverkan. Med föreningar, närings-
liv och högskolan – det är så man kan få kulturlivet 
att blomstra i en liten kommun. Gärna oväntade 
 möten som skapar spännande resultat, att addera 
kultur i sammanhang där det inte förväntas.

Ni har även startat crowdfunding?
– Jo, vi har fri entré på många av våra arrangemang. 
Vi har infört en frivillig entré där folk kan lägga lite 
pengar om man vill och sedan får publiken rösta på 
vilken gäst vi ska bjuda in. 

Vad hoppas du mest på?
– Att vi om två år när Gummifabriken* invigs får ett 
levande kulturhus och mötesplats där det sprudlar av 
liv. W
*  Värnamo Gummi tillverkade cykeldäck fram till 2006. Kommunen 

köpte fastigheten och nu byggs fabriken om till en stor mötesplats 
för kultur, akademi och näringsliv. 

”Mer dialog 
och tempo”

TEXT: DAVID GROSSMAN  FOTO: CHRISTER GALLNEBY



Jubileumsstämma
– mitt i historien

Det kommunala finanssamarbetet Kommuninvest startade 1986. 
Trettio år av framgångsrikt samarbete är värt att fira lite extra. 

Torsdagen den 21 april 2016  
Stockholm Waterfront Congress Centre

The Global Metropolitan Revolution 
Bruce Katz, Vice President and Director, Metropolitan Policy Program,  

Brookings Institution

Tal av Sveriges finansminister Magdalena Andersson.

Panelsamtal om den svenska kommunsektorns utmaningar.

www.kommuninvest.se/stamma
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