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Ledare

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

Tomas Werngren
VD Kommuninvest ekonomisk förening

VÄRNA HÅLLBAR OCH
EFFEKTIV FINANSIERING
AV VÄLFÄRDEN
Just nu talas det mycket om kommuner

nas utmaningar när det gäller uppdraget att
leverera välfärd till medborgarna. Redan
av namnet på Sveriges Radios program
serie ”Kluvet land”, förstår lyssnarna att
förutsättningarna för positiv utveckling är
olika beroende på var i Sverige en kommun
befinner sig. Stora delar av landet är glest be
folkad och även om flyktingströmmarna för
närvarande i princip får hela Sverige att växa
så är trenden tydlig – urbaniseringen fortsät
ter. För många ökar kostnaderna snabbare
än intäkterna. Det föder behov av kloka lös
ningar för ökad effektivitet, hållbarhet och
fortsatt medborgarinflytande. Det blir också
allt svårare att upprätthålla kompetens inom
många kommunala myndighetsroller, då
krav och riktlinjer för arbetet bara blir större
och mer komplexa.
Kommuninvests roll är inte att tala om för
politiken vilka beslut som ska tas. Däremot
vill vi gärna inspirera och tillhandahålla
faktaunderlag. Detta gör vi bland annat i
form av att ge ut rapporten ”En bärkraftig
kommunstruktur”, och tillsammans med
Sveriges Kommuner och Landsting arrang
era seminarier samt anordna ett seminarium
i ämnet under Almedalsveckan.
Jag vill även passa på att redogöra för vårt

arbete med att få den finansiella lagstift
ningen anpassad för kommuner i samverkan
inom finansmarknaden. 2008 års finanskris,
där lånebubblan sprack, gjorde politiker
runt om i världen medvetna om att ett högt
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spel med kreditgivning kan få ödesdigra
konsekvenser. Med rätta bestämde de sig
för att se till att bankerna på ett bättre sätt
än tidigare måste säkerställa sin betalnings
förmåga i stressade situationer.
Ett resultat av stärkta myndighetskrav
på kreditinstituten är de förestående EUreglerna om bruttosoliditet. Som ett mantra
hävdar vi att situationen för kommuner som
samverkar i finansfrågor är annorlunda än
bankernas. Ytterst handlar de regelföränd
ringar som syftar till att kreditinstituten ska
öka sitt kapital för att bli mindre sårbara
om ansvar. I de privata bankernas fall är det
aktieägarna och inte skattebetalarna som ska
öppna plånboken vid eventuella kriser. När
det gäller kommunala finanssamarbeten, så
är det medlemmarna – och ytterst kommun
invånarna – som tar ansvaret för risker i
samband med verksamheten. Och då känns
det bra att konstatera att aldrig har någon
förlorat en krona på att låna ut pengar till
den svenska kommunsektorn.
Vi bedriver just nu ett intensivt påverkans
arbete för att vi ska få bruttosoliditetsregler
som tar hänsyn till vår särart. Och EU:s po
litiker närmar sig tiden för beslut, eftersom
reglerna är tänkta att gälla från och med 2018.
De signaler som vi får via svenska reger
ingsföreträdare ger vid handen att man vill
hjälpa till att undanröja hinder som skulle
försvåra kommunalt finanssamarbete.
Ytterst handlar det om att värna hållbar och
effektiv finansiering av välfärden.
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Mitt i historien

Stämma med framtidsvision och tillbakablick.

Ny framtid med studenter
Ett lärosäte i regionen bidrar till utveckling, dynamik och
ungdomlig puls. Umeå universitet är ett lyckat exempel.
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28

”Livet och samhället går att utveckla”
Lars Heikensten, ny ledamot i Kommuninvests bolagsstyrelse,
om värderingar, historia och framtid.
.

30

18

32

Räntan:
Minus ger plus

Ålems sparbank:
En bank i tiden

Undersökning:
Kommuninvest populärt

Rapport:
Bärkraftig kommunstruktur

Fler kommuner lockas av
minusränta med korta lån. Lidköping
halverar sina räntekostnader.

Den lilla småländska sparbanken
med de nöjda kunderna
plöjer ny mark.

Rekordhöga siffror bland kunder
och medlemmar visar starkt
förtroende för Kommuninvest.

Sören Häggroth har skrivit om
kommunernas framtida struktur
och uppdrag.
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Noterat

”Förändring är
det nya normala!
Ja, så är det
faktiskt... när man
slagit sig till ro o
vant sig så är det
dags för något nytt.”

Största gröna
obligationen i Norden
Med fem miljarder kronor till

25 hållbara investeringar i 18
kommuner, blev Kommuninvests
första gröna obligation den största
som emitterats i Norden. Pengarna
ska bland annat finansiera Umeås
snabbladdade elbussar, Eskilstunas
vindkraftsatsning och ett avlopps
reningsverk i Borås. Kommuninvests
utlåningschef Björn Söderlundh
uppskattar att 15–20 procent av

Kommuninvest totala utlåning kan
vara grön inom några år, eller cirka
40–50 miljarder med aktuell utlå
ningsvolym.
– I en stor del av svenska kom
muners investeringar finns ett tydligt
fokus på hållbarhet, säger Björn
Söderlundh. Många kommuner är
intresserade av att kunna erhålla en
miljömärkning på lån som finansie
rar dessa investeringar.

Landstingen får betala vård utomlands
En patient i Stockholm som lider av extrem svettning, hyperhidros, har rätt

att få behandling utomlands och kostnaderna täckta av landstingen. Det är
innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Det är ofta patienter
i Skåne som tar sig till en specialklinik i Köpenhamn, åren 2014–2015 har totalt
1 108 svenskar sökt sig till kliniken.
– Vi måste titta på om domen får principiell betydelse för andra diagnoser,
säger Anders Åkesson, regionråd i Region Skåne.
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Sofia Nilsson, Östra Göinge kommun,
twittrar under Kommuninvest stämma
när Ellen Bramness Arvidsson, ordförande
Kommuninvest i Sverige AB, talar.

Engelska sopor
i brist på svenska
Allt effektivare sopsortering leder

till att kommunernas fjärrvärme
anläggningar tvingas importera sopor.
Till Filbornaverket i Helsingborg som
ägs av Öresundskraft togs det in 21 000
ton sopor från England under 2015.
Dubbel miljövinst, menar Öresundkraft.
I England gräver man ner soporna, som
ruttnar och bildar metangaser. Metan
gasen är 25 gånger värre än koldioxid
för växthuseffekten.

150

MILJONER KRONOR. Det är landstingens kostnad

för papperslösas sjuk- och tandvård under 2015.
Den ökande kostnaden med 100 miljoner från
året innan täcks av statsbidrag på 300 miljoner
kronor som landstingen fått för det utökade
åtagandet.
Källa: Statskontoret

Universitet
och kommun
i ömsesidigt
beroende
Att ha ett universitet eller högskola på orten
är något många kommuner drömmer om.
För Umeå spelar universitetet en stor roll i
utvecklingen av de norra regionerna.
TEXT: LINDA NYSTRÖM FOTO: MATTIAS PETTERSSON
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30
TUSEN

studenter valde under
2015 att utbilda sig vid
Umeå universitet.
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R

edan i början av 1900-talet
talades det om behovet
av en högskola i Norr
land, men det dröjde till
1965 innan Sveriges femte
universitet kunde invigas.
Skälet till att universitet
inrättades just här berodde
till stor del på att utbildningsnivån var förhål
landevis låg i regionen och det saknades läkare,
lärare och jurister i landets nordligaste delar.
– Universitetet har inneburit oerhört mycket
för Umeås utveckling, befolkningen har mer än
fördubblats sedan etableringen 1965. Med drygt
30 000 studenter bidrar det framförallt med
dynamik, kreativitet och ungdomlig puls i staden
samt att kommunen har låg medelålder. Utbild
ningsnivån är hög, vilket gör staden attraktiv för
ett växande näringsliv, förklarar Johan Gammel
gård, tillväxtdirektör på Umeå kommun.
Förra året hade universitetet drygt 30 000
studenter och är därmed ett av landets största.
Umeå har haft stark tillväxt under mycket lång

tid och har under de senaste fem åren kunnat
visa upp en genomsnittlig tillväxt på cirka 1 100
personer per år. Lite drygt hälften av de som var
je år börjar studera vid universitet är inflyttade
från annan ort eller region, och många studenter
väljer att stanna kvar när studierna är klara.
– Umeå universitet är i hög grad beroende av
den region vi verkar i. Tillika är regionen bero
ende av universitetet, konstaterar Agneta Marell,
vice rektor på Umeå universitet.
Syftet med ett universitet, och universitetets
påverkan på regionen, varierar från ort till ort.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tog 2009
fram en rapport som behandlade just denna fråga.
Den konstaterar att det främsta kommunala
syftet med ett universitet är att stärka attraktions
kraften. Att förbättra utbildningsmöjligheter för
kommunens invånare och få fler arbetstillfällen
anges även som viktiga mål. En samverkan är
viktig för att bland annat kunna stimulera tillväxt,
utveckla kommunen, öka attraktionskraften och
skapa arbetstillfällen.
– Vi har många olika samarbeten med kommu

E

tt annat exempel är Forskning och
utveckling (FoU) Välfärd, en regional
kunskapsmiljö med inriktning mot hela
länets socialtjänst och angränsande
hälso- och sjukvård. FoU-miljön ska fungera
som en brobyggare mellan akademi och praktik
och det finns ett kontaktnät – Kunskapsnätver
ket – som träffas fyra gånger per år. Då sam
manstrålar representanter från Umeå kommun,
Västerbottens läns landsting, FoU Välfärd,
landstingets Folkhälsoenhet och forskare från
institutioner som socialt arbete, omvårdnads
institutionen, psykolog och epidemiologi för att
tillsammans stödja kunskapsbildning och den
praktiknära forskningen. Det har resulterat i
gemensamma konferenser, forskningssamverkan
och kombinationstjänster där forskare kan ha en
fot i praktiken och en i akademin.
– Det finns sedan många år formaliserade
samarbeten där universitetet är en part och Umeå
kommun, länsstyrelsen eller Region Västerbotten
kan vara andra. Jag minns ett tillfälle för 15 år
sedan, då det saknades apoteksutbildad personal
i Sverige. Då gick kommunen och universitetet
ihop för att bekosta en receptarieutbildning,
berättar Sven-Olov Edvinsson, förste vice ord
förande i kommunfullmäktige i Umeå kommun.
Att stötta studenter i sociala frågor som
boende och fritid, är den viktigaste frågan för
de tillfrågade kommunerna visar SKL:s rapport,
vilket Umeå kommun också gör.
– Bostadsförsörjningen för studenter har varit
en stor utmaning över tid även om vi nu har ett
ökat byggande. Bostäder erbjuds via det kom
munala bostadsbolaget Bostaden AB och privata
fastighetsägare, säger Johan Gammelgård.
Att få igång ett fungerande samarbete mellan
kommun och lärosäte kräver engagemang från
båda håll.
– Kommunen och universitetet har ett generellt
samarbetsavtal och har en hög grad av samarbe
ten inom många områden. På högsta nivå sker
möten med kommunledning och universitetsled

FOTO: ELIN BERGE

nen. Studentrekrytering, forskningssamarbeten,
utbildningssamarbeten och innovations- och
kommersialiseringsstöd är några som är värda
att nämnas. Det går en röd tråd genom hela vår
verksamhet där samarbete med kommun och
näringslivet är i fokus, säger Agneta Marell och
nämner den gränsöverskridande platsen Sliperiet
på Konstnärligt Campus Umeå som ett exempel
där företrädare från kommun, näringsliv, forskare
och studenter har en naturlig plats att mötas.

”

Det går en röd tråd genom
hela vår verksamhet där
samarbete med kommun
och näringslivet är fokus.
Agneta Marell, vice rektor på Umeå universitet

ning flera gånger per år, förklarar Johan Gammel
gård.
SKL har nu bildat ett nätverk för kommunala
högskolesamordnare.
– Nätverket är resultatet av ett behov som
våra medlemmar upplevt för att ha en arena för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring samverkan
med universitet och högskolor. Idéutbytet är en
väldigt stor del av det som görs i nätverket. Det
riktar sig alltså inte till universitets- och högskole
anställda, utan till kommunala och regionala
tjänstemän som ansvarar för samverkan med
universitet och högskolor på en övergripande
nivå, säger Eva-Marie Rigné, forsknings- och
utvecklingssamordnare på SKL.

A

tt ett universitet berikar en region är
svårt att ifrågasätta. Skälen till varför
ser dock olika ut. Umeå universitet
har ett samhällsutvecklingsfokus,
vilket innebär att kommunen med hjälp av
universitetet kan utveckla exempelvis struktur
beträffande kompetens, arbetstillfällen och
a

UMEÅ UNIVERSITET
INVIGDES 1965 av Gustav VI Adolf.
Första året studerade 2 000
personer vid universitetet, i dag
drygt 32 400 studenter och
forskarstuderande.
ANTAL ANSTÄLLDA: 4 248,
53 procent är kvinnor.
ANTAL PROFESSORER: 366.
FAKULTETER: 4.
ANTAL UTBILDNINGAR:
153 program, 7 masterprogram
och 2 400 kurser. Umeå universitet
har utbildning och forskning inom
medicin, humaniora, natur- och
teknikvetenskap, samhällsvetenskap,
utbildningsvetenskap samt inom
det konstnärliga området och är
dessutom Sveriges enda centrum för
arktisk forskning.
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Sliperiet på Konstnärligt Campus Umeå är
ett exempel där företrädare från kommun,
näringsliv, forskare och studenter har en
naturlig plats att mötas på.

”

Jag minns ett tillfälle för 15 år sedan, då det
saknades apoteksutbildad personal i Sverige.
Då gick kommunen och universitetet ihop för att
bekosta en receptarieutbildning.
Sven-Olov Edvinsson, förste vice ordförande i kommunfullmäktige i Umeå kommun

företagsetableringar. Att fånga upp den kompe
tenta arbetskraften som har möjlighet att stanna
menar Johan Gammelgård görs på många sätt:
– Vi har ett nära samarbete med studentkå
rerna där vår Näringslivsservice arbetar med fler
talet aktiviteter. I den kommunala organisationen
arbetar vi även med trainees och studentmed
arbetare, allt i syfte att få de som vill att stanna
kvar i Umeå.

A

gneta Marell förklarar hur Umeå
universitet bidrar till att försöka ta
vara på den kompetens som finns:
– Ett bra exempel är den senare
delen av läkarutbildningen som Umeå universitet
erbjuder på fyra olika studieorter, Umeå, Luleå/
Sunderbyn, Sundsvall och Östersund. Genom
samverkan med de fyra nordligaste landstingen
8
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– Det finns inte bara en samverkan,
utan flera, något som vi är duktiga
på att ta till vara på här i Umeå.
Och det är universitetets förtjänst,
säger Sven-Olov Edvinsson.

i regionen kan vi höja utbildningskvaliteten och
erbjuda studenterna god tillgång till kliniska mil
jöer och handledning. Förhoppningen är sedan
att studenterna ska stanna kvar. För regionen
innebär detta samarbete att fler läkare utbildas
och att läkarförsörjningen stärks i hela Norrland.
Tillväxten är överlag en viktig aspekt i sam
arbetet mellan kommun och universitet, en sam
verkan som även bidrar till att höja kvaliteten i
den kommunala verksamheten, liksom att öka
tillgången på arbetskraft till kommunen.
– Universitet har en tendens att bli en myrstack
med många utgångar och samarbetslinjer. Det
finns inte bara en samverkan, utan flera, något
som vi är duktiga på att ta till vara på här i
Umeå. Och det är universitetets förtjänst, säger
Sven-Olov Edvinsson, förste vice ordförande i
kommunfullmäktige i Umeå kommun, stolt. W

Kommentar Återbäring

När medlemmarna kan bokföra hela återbäringen på sin resultaträkning uppstår
nya incitament för att låna genom Kommuninvest, konstaterar Mattias Bokenblom.
2012 infördes den vinstutdelnings

modell som ger Kommuninvests ägare
del av företagets resultat i form av en
återbäring. I slutet av samma år höjde
Kommuninvest marginalerna på sin ut
låning, med den tydliga ambitionen att
öka rörelseresultatet och därmed bidra
till kapitaliseringen av företaget.
Förhoppningen var att kunderna skulle
acceptera de nya prisnivåerna eftersom
återbäringsmodellen till stor del skulle
kompensera ägarna för prisökningen.
Sett i backspegeln går det att kon
statera att återbäringsmodellen och de
höjda marginalerna verkligen bidrog till
att öka Kommuninvests kapital. Däre
mot blev mottagandet i kundkollektivet
minst sagt blandat, för att uttrycka sig
försiktigt. Det finns flera orsaker till det
ljumma mottagandet. Det var svårt för
kunderna att inkorporera återbärings
modellen i sitt beslutsfattande; höjda
marginaler ger en känd räntekostnad
redan innevarande år, år t, medan åter
bäringens storlek är en okänd parameter
som fastställs först t+1. Höjda margina

Tabell 1: (bp=baspunkter)

ler slog dessutom direkt på de kommu
nala bolagens resultaträkning, medan
återbäringen till ägaren, kommunen,
hamnade på kommunens balansräk
ning i form av ökat kapital i Kommun
invest. Under de två år som de förhöjda
marginalerna gällde minskade för första
gången Kommuninvests marknadsandel.
Bankerna kunde återigen konkurrera i
vissa kundsegment, men framförallt var
det ett antal kommuner som startade
egna marknadsprogram för att minska
sina upplåningskostnader.
Hösten 2014 sänktes marginalerna
och 2015 infördes möjligheten för
Kommuninvests ägare att kapitali
sera bolaget med hjälp av en särskild
insats. Många kommuner har skjutit
till mer kapital och har i dag nått upp
till maxgränsen för sin kapitalinsats i
Kommuninvest, vilket i sin tur inne
bär att de får bokföra hela den åter
bäring som kommunen får baserat på
kommunkoncernens upplåning från
Kommuninvest på sin resultaträkning.

2013

2014

2015

20162

Prisdifferens mellan upplåning via Kommuninvest
och finansiering via eget marknadsprogram1

25 bp

28 bp

19 bp

9 bp

Återbäring baserat på utlåning — balansräkningen

25 bp

23 bp		

Återbäring baserat på utlåning — resultaträkningen			
Återbäring på insatt kapital/upplåningsvolym
Påverkan på resultatet, kronor per invånare

26 bp

18 bp

2 bp

2 bp

1 bp

5 bp

-27

-26

28

56

1) Exkluderar alla avgifter och kostnader förknippade med att driva egna marknadsprogram.
2) Prognos för 2016. Beräkningen baseras på nuvarande utlåning och Kommuninvests budget för 2016.
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ÅTERBÄRINGEN 2.0

Tidigare var det enbart återbäringen
på det egna kapitalet i Kommuninvest
som kunde resultatföras. Frågan är om
detta är en tillräckligt stor förändring
för att påverka kundernas agerande i
deras upplåningsbeslut. Det återstår
att se. Med detta sagt skulle jag ändå
vilja visa hur återbäringsmodellen över
tid påverkar finansieringskostnaderna
och resultatet i en större kommun som
under de senaste åren i allt högre grad
har finansierat kommunkoncernens
investeringar via Kommuninvests
svenska obligationsprogram.
Tre intressanta observationer utifrån
tabell 1. För det första, i takt med att
upplåning med höga marginaler ersätts
med upplåning med lägre marginaler
sjunker den genomsnittliga prisdifferen
sen i kommunens skuldportfölj mellan
faktiskt upplåning från Kommuninvest
och alternativkostnaden för upplå
ning via tänkt marknadsprogram. För
det andra går det att konstatera att
kapitaltillskott kostar. Återbäringen på
insatt kapital 2016 motsvarar drygt 5
baspunkter på kommunens sammanlag
da upplåning (i genomsnitt för landets
kommuner blir återbäringen i relation
till upplåningen cirka 7 bp). För det
tredje bör den nya återbäringsmodellen
över tid ge ett icke försumbart bidrag
till kommunens resultat framöver.
Mattias Bokenblom
Forsknings- och utbildningsansvarig,
Kommuninvest
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Framtidens
utmaningar
i fokus
”Mitt i historien” var temat när 30-årsjubilerande
Kommuninvest höll stämma i Stockholm den 21 april.
Och att det verkligen är ett ämne i tiden visade det
stora engagemanget i de många diskussionerna — både
på scenen och över kaffekopparna under pauserna.

A

tt de många sam
talen om kommu
nernas framtid ska
fortsätta runt om
i landet och väcka
nya idéer, hoppades
Kommuninvests VD
Tomas Werngren,
som i sitt inledningsanförande konstate
rade att Sveriges kommuner sannerligen
inte saknar utmaningar.
– Vi är störst när det gäller lån till kom
munerna. Det förpliktar. Vår strategi är att
fortsätta på inslagen väg med bland annat
utvecklad kompetens och en upplånings
kostnad som står sig väl i jämförelse med
de enskilda kommunernas. Det ska löna
sig för alla att låna genom den verksamhet
man själv är delägare i. Det gäller att inte
slå sig till ro, utan att ligga före.
Att kommuner som agerar tillsammans
är starka är Kommuninvests finanssamar
bete ett levande bevis på. Det blev tydligt
10
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i de filmer som visades och som skildrade
organisationens historia fram till i dag.
Bland annat påmindes deltagarna om hur
Kommuninvest, tack vare sin gemensamma
styrka, klarade av internationella finans
krisen 2008 och kunde fortsätta att leve
rera krediter till medlemmarna när andra
lånemöjligheter var stängda. Under de se
naste åren har Kommuninvests medlemmar
visat både styrka och engagemang för att
möta de förväntade bruttosoliditetskraven.
–  Kapitalförstärkningen är mer än ett
finansiellt kapital. Det är ett förtroende
kapital som organisationen stolt förvaltar,
förklarade Johanna Larsson, ekonomioch finanschef på Kommuninvest.
Dagens första talare, Sören Häggroth,
pekade på några av de stora utmaningar
som Kommunsverige står inför och som
han har redogjort för i sin rapport ”En
bärkraftig kommunstruktur” (läs mer om
rapporten på sidan 32).
– Inom en snar framtid kommer cirka

85 procent av Sveriges befolkning att bo
i de tio största stadsregionerna. För att
avfolkningskommunerna ska kunna över
leva måste det investeras i en förbättrad
infrastruktur, fler bostäder, fler arbets
tillfällen och utbyggt bredbandsnät, sade
Sören Häggroth.
Han slog fast att de demografiska
förändringarna innebär behov av ökade
statliga bidrag, vilka i sin tur kan leda till
skattehöjningar.
170 av landets kommuner har i dag färre
än 20 000 invånare. Sören Häggroth menade
att vi måste hitta alternativa lösningar för att
komma till rätta med de växande skillna
derna mellan olika kommuner och landsting.
Han konstaterade också att flykting
invandringen påverkar enskilda kommuner
och ställde frågan om nyanlända kan vara
lösningen för kommuner som i dag saknar
kompetent arbetskraft. Något som endast
framtiden kan ge besked om, besvarade
han sin egen fråga.
a

Finansminister Magdalena
Andersson talade om den
ekonomiska situationen i
världen och om den positiva
utvecklingen i Sverige.

Göran Färm valdes till ordförande
och ser det som en av sina främsta
uppgifter att lotsa Kommuninvest
rätt i EU-korridorerna.

Kommuninvests VD
Tomas Werngren höll
inledningsanförandet
där han konstaterade
att Sveriges kommuner
inte saknar utmaningar.
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VAD TYCKTE DU
OM STÄMMAN?

ANN-MARIE JOHANSSON
Regionstyrelsens ordförande
Region Jämtland Härjedalen
— Jag har tagit in vad som delats
under dagen. De små kommunerna
där utvecklingen inte kommer av sig
själv måste arbeta hårdare för att
stimulera utvecklingen. Det finns ett
värde i att bromsa urbaniseringen –
och då behöver glesbygden hjälp.
Johanna Larsson, ekonomi- och finanschef på
Kommuninvest, om det gågna året.

Nya kontakter knöts och gamla kontakter uppdaterades i pauserna.

Digitalisering och en förbättrad
infrastruktur kan hjälpa.
Lilly Bäcklund, Kommunalråd, Lycksele kommun

CHRISTER LINDVALL
Ledamot kommunstyrelsen, Umeå
— Frågan om riktade statsbidrag
är intressant. Jag vill att stat och
riksdag ska sluta vara så klåfingriga.
Låt oss sköta fördelningen ute i
kommunerna istället.
Kommuninvest är en jättebra idé
och snart är alla med!

MARIE JOHANSSON
Kommunstyrelsens
ordförande, Gislaved
— Jag tyckte att Sören Häggroths
rapport var intressant och
någonting som jag tar med mig
hem. Vi måste ställa om en del på
hemmaplan.

12
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Välfärden och bostadsbristen stod i centrum
för en paneldiskussion som samlade ordfö
randen från kommunstyrelserna i fyra olika
kommuner; Camilla Egberth (S), Motala kom
mun, Marlene Burwick (S), Uppsala kommun,
Carl-Fredrik Graf (M), Halmstad kommun och
Tomas Mörtsell (C) från Storumans kommun.
Bristen på bostäder förenar expansiva tillväxt
kommuner som Uppsala, där Marlene Burwick
pekade på ökat byggande och en väl fungerande
kollektivtrafik som de stora utmaningarna, och
glesbygdskommuner som Storuman. De fyra
förenades också i synen på behovet av en bra
och utbyggd infrastruktur.
– För Motala skulle det skapa möjlighet till
pendling till närliggande kommuner och stimu
lera tillväxten, sade Camilla Egberth.

M

attias Bokenblom, forskningsansva
rig på Kommuninvest, fokuserade
i sitt anförande på hur villkor och
förutsättningar ser annorlunda ut
beroende på var i landet man bor. De kommande
tio åren kommer att påminna om perioden
1965–1975 då det satsades mycket på att bygga
nytt och utveckla välfärden. Den stora skillna
den är dock att kommunerna denna gång inte

kommer att få samma stöd från staten. Detta
leder till ökat behov av extern finansiering.
I paneldiskussionen om hur kommunsektorn
bäst ska attrahera och behålla kompetenta med
arbetare konstaterade Sofia Larsen från Jusek
(fackförbund för akademiker) att medborgarna
ställer höga krav på kvalitet och effektivitet,
vilket gör det svårt att hitta rätt kompetens. För
att klara av det krävs ökad samverkan, menade
hon och fick medhåll av Caroline Olsson från
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:
– Vi kommer att behöva jobba på nya sätt, ta
tillvara på digitaliseringen, använda kvalificerade
medarbetare och bli en attraktiv arbetsgivare.
Behövs det en ny kommunreform? Kommunal
råden Lilly Bäcklund (S) från Lycksele kommun
och Klas Bergström (M) från Knivsta kommun
var eniga om att det krävs en förändring, men
att större geografiska områden inte nödvändigt
vis är lösningen.
– Det krävs mer än att skapa större kommun
enheter. De stora avstånden i Västerbotten blir
inte kortare genom att slå samman kommuner.
Där kan i stället digitalisering och en förbätt
rad infrastruktur hjälpa till, förklarade Lilly
Bäcklund.
Under rubriken ”Mitt i steget” med Ellen

VAD TYCKTE DU
OM STÄMMAN?

NIKLAS ANEMO
Ekonomichef,
Ulricehamns kommun
— Jag kommer att läsa Sören
Häggroths rapport noggrant. Det
var intressant att höra hur det
har gått och vart vi är på väg. 2,7
miljarder i insatskapital är ett kvitto
på att verksamheten utvecklas i
positiv riktning.
Paneldebatt om hur man ska kunna attrahera och behålla kompetent personal.

Bramness Arvidsson, ordförande Kommuninvest
AB, Linda Frohm, vice ordförande Kommunin
vest ekonomisk förening och Maria Viimne, vice
vd Kommuninvest i Sverige AB, på scen sattes
organisationens framtid under lupp. Ökad digi
talisering kommer leda till förändrade förutsätt
ningar och kanske ny konkurrens. Men Maria
Viimne är trygg.
– Vi kommer att stå starka. Vi har en enkelhet
som är en av våra framgångsfaktorer och som
uppskattas av både kunder och investerare –
både i dag och i framtiden, sade hon.

F

inansminister Magdalena Andersson
kom till Kommuninvests föreningsstäm
ma direkt från Världsbankens toppmöte
i Washington. Med det perspektivet i
bagaget tog hon i sitt tal till stämman avstamp
i den ekonomiska situationen i världen. Hon
varnade för en utbredd internationell finansiell
turbulens och även för de ekonomiska risker som
krig och osäkerhet i bland annat Ukraina och
Mellanöstern innebär. I det sammanhanget har vi
extra stor anledning att glädjas över den positiva
utvecklingen i Sverige, sade finansministern.
– Den svenska ekonomin växer med 3,8 pro
cent, vilket är den högsta tillväxten i Norden,
samtidigt som vi har den lägsta arbetslösheten
på sju år. Men om den utvecklingen ska fortsätta
måste alla delar av samhället ta sitt ansvar, sum
merade Magdalena Andersson.
Ordföranden i Kommuninvest ekonomisk för
ening, Göran Färm, tog i sitt avslutande tal upp

Linda Frohm, vice ordförande i
Kommuninvest ekonomisk förening.

villkoren för de skärpta kraven på bruttosoli
ditet och hur de påverkar Kommuninvest och
därmed förutsättningarna för kommunernas
och landstingens finansiella samarbete.
– Vi har all förståelse för att globala, euro
peiska och svenska myndigheter efter 2008
års finanskris vill skärpa tillsynen och kraven
på banker och finansiella företag. Det kom
mer att kosta en del, men ingenting är så dyrt
som en finanskris. Visst måste även vi axla
en del bördor, men det är också viktigt att
göra skillnad mellan olika aktörer. Det är inte
rimligt att straffa dem som skötte sig under
den förra krisen, och som aldrig har tagit de
orimliga risker som förde oss ner i avgrunden
för åtta år sedan, slog Göran Färm fast och
fortsatte:
– Oavsett om vi talar om soliditetskrav, av
gifter till resolutionsfonder eller utformningen
av en eventuell bankskatt är det orimligt och
kontraproduktivt att ställa lika tuffa krav på
en kommunal finanssamverkan som Kommun
invest, som på privata banker och finansbolag,
eftersom dessa tar helt andra risker. Därför
för vi samtal med företrädare för både EU, den
svenska regeringen och riksdagen och tycker
att vi får förståelse. Vi hoppas att vi tillsam
mans kan se till att dessa principer nu faktiskt
får genomslag i kommande europeisk och
svensk lagstiftning.
Göran Färm avslutade sedan med att
välkomna region Jämtland Härjedalen som
Kommuninvests 281:e medlem. W

IRENE OSCARSSON
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen, Aneby
— Det är superspännande med
landsbygdskommuner. Hur ska vi
hålla ihop hela Sverige? Utbyggnad
av bredband i hela Sverige, kan det
vara en fråga för Kommuninvest?
Jag tror att föreningsstämman har
bidragit till att flytta diskussionen
framåt.

ERIK LANGBY
Styrelseledamot
Kommuninvest i Sverige AB
— Bra urval med paneldebatter och
intressanta föreläsningar. Demo
grafins förändring kommer att
ställa nya krav på kommuner och
regioner. En spännande fråga som
kanske inte har några enkla svar.
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Ordförande Göran Färm
liksom styrelsen i Kommuninvest ekonomisk förening i
sin helhet omvaldes på årets
föreningsstämma.

STÄMMA UTAN ÖVERRASKNINGAR

F

ör Ann-Marie Johansson, soci
aldemokratisk ordförande för
regionstyrelsen i Jämtland Härje
dalen, innebar årets förenings
stämma debut i två avseenden. Eftersom
region Jämtland Härjedalen blev medlem
i Kommuninvest så sent som i början
av detta år var årets stämma den första
för Ann-Marie Johansson, och hon fick
rivstarta med att svinga klubban som
mötesordförande när det var dags för
stämmoförhandlingar.
Det var inte någon omvälvande eller
händelsefylld stämma som Ann-Marie
Johansson hade att hantera. De stora
och viktiga frågorna kring formerna för
kapitaltillskott klarades i huvudsak av
under stämmorna 2014 och 2015. De
174 stämmoombuden behövde sålunda
bara bekräfta den föreslagna överskotts
utdelningen och ange vilken årlig insats
som ska erläggas beroende på hur hög
insatsnivå som uppnåtts vid utgången av
2015. De medlemmar som uppnått den
högsta insatsnivån får nu behålla hela
återbäringen och insatsräntan.
Valberedningen föreslog i år inte en

enda förändring i sammansättningen av
föreningsstyrelsen. Hela styrelsen, med
ordföranden Göran Färm (S) och vice
ordföranden Linda Frohm (M) i spetsen,
omvaldes. Senare på dagen omvaldes
Ellen Bramness Arvidsson till ordförande
14
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STYRELSE FÖR KOMMUNINVEST
EKONOMISK FÖRENING
Göran Färm (S), ordförande
Linda Frohm (M), vice ordförande
Ledamöter: Lilly Bäcklund (S), Marie-Louise
Forsberg-Fransson (S), Margreth Johnsson (S),
Patrik Jönsson (SD), Ewa-May Karlsson (C),
Niklas Karlsson (S), Örjan Mossberg (V), Jonas
Ransgård (M), Fredrik Larsson (M), Niclas Nilsson (SD), Roland Åkesson (C), Carina Sándor
(L), Lotta Öhlund (MP).
SUPPLEANTER
Peter Hemlin (M), Catharina Winberg (M),
Christina Johansson (M), Peter Kärnström (S),
Camilla Egberth (S), Anna-Britta Åkerlind (C),
Bo Rudolfsson (KD), Mohamad Hassan (L),
Britta Flinkfeldt Jansson (S), Ulf Olsson (S),
Lennart Holmlund (S), Gertowe Thörnros (V),
Pierre Sjöström (S), Roger Persson (MP),
Robert Stenkvist (SD).

STYRELSE FÖR KOMMUNINVEST
I SVERIGE AB
Ordförande: Ellen Bramness Arvidsson
Ledamöter: Erik Langby, Kurt Eliasson, Anna
von Knorring, Anna Sandborgh, Johan Törngren,
Lars Heikensten, Anders Pelander.

i Kommuninvest Sverige AB, där även
Nobelstiftelsens VD Lars Heikensten
valdes in som ny ledamot.
Efter att ha avlämnat årets revisions
berättelse tackade huvudrevisorn, Erik
Åström från EY, för gott samarbete de
gångna åren. Till ny auktoriserad revisor
från och med 2016 har, efter upphandling,

utsetts KPMG. Till nya lekmannarevisorer
utsågs Barbro Hassel (S), Skara, och Ceci
lia Löfgreen (M), Järfälla.
I samband med revisionsberättelsen

ställde Anders G Högmark (M), kommun
fullmäktiges ordförande i Tjörn, frågan
om Kommuninvest kommer att erbjuda
gröna lån som finansiering av angelägna
integrationsprojekt. Den stora flykting
strömmen till Sverige gör att Tjörn,
liksom många andra kommuner i landet,
står inför omfattande investeringar för att
underlätta och förbättra de nyanländas
integration i det svenska samhället. Styrel
seordförande Göran Färm svarade att det
är viktigt att hålla fast vid de definitioner
av miljöinvesteringar som finns för att
kunna emittera gröna lån. Därför är det
tyvärr ännu inte möjligt att låna grönt till
integrationsprojekt, även om det pågår
diskussioner om att vidga begreppet till
hållbarhet i en bredare bemärkelse. Apro
på detta kunde Kommuninvests VD Tomas
Werngren berätta att han, under en resa i
Japan nyligen, träffat en kreditgivare som
var beredd att emittera flyktingobligatio
ner (refugee bonds) som just skulle vara
öronmärkta för att finansiera nödvändiga
investeringar för flyktingar. Kreditgivaren
hade tidigare erfarenheter av att ge ut
ett lån för Världsbankens räkning för att
finansiera vaccinationer.
ANDERS BORG

Nu tar städerna
över ledartröjan
Redan i dag har städerna och storstadsregionerna tagit
över rollen som de starkaste tillväxtmotorerna — en utveckling
som kommer att accelerera ytterligare, spår den
amerikanske forskaren Bruce Katz.

D

TEXT: ANDERS BORG FOTO: KARI KOHVAKKA

et är städernas och de
urbana regionernas profet
som är på Sverigebesök.
Bruce Katz, verksam vid
det ansedda amerikanska
Brookingsinstitutet, är
i Stockholm för att tala
inför Kommuninvests för
eningsstämma på temat den globala storstadsre
volutionen. Bruce Katz är också en av författarna
till den internationellt uppmärksammade boken
”The Metropolitan Revolution.” Efter anföran
det på föreningsstämman fick Dialogs reporter
en pratstund med Bruce Katz och inledde förstås
med en diskussion om hans övertygelse att det är
städerna och storstadsregionerna som kommer
att skapa framtidens tillväxt.
– Kombinationen av en accelererande urbani
sering världen över och en förflyttning av makten
från nationell till lokal eller regional nivå, har
skapat en situation där städerna och storstads
områdena är ansvariga för allt fler av de viktiga
frågorna i vår tid. Därför är det helt logiskt att
det är i storstadsregionerna som den ekonomiska
utvecklingen i allt större utsträckning sker, säger
Bruce Katz och tillägger:
– En viktig bidragande orsak till den här

utvecklingen är att politiken på riksnivå i många
länder har lamslagits av djupgående motsätt
ningar mellan de dominerande partierna. Jag
tänker förstås i synnerhet på den fastlåsta poli
tiska situationen i mitt hemland USA, men ser en
liknande polarisering i flera länder i Europa.

M
Det är i storstadsregionerna som
den ekonomiska utvecklingen sker
i framtiden, siar den amerikanske
forskaren Bruce Katz.

BOKEN SOM Bruce
Katz skrivit tillsammans
med Jennifer Bradley
heter ”The Metropolitan
Revolution. How Cities
and Metros Are Fixing Our
Broken Politics and Fragile
Economy” (Brooking Focus Book).

en medan rikspolitiken blir alltmer
stelbent så är de lokala beslutsfat
tarna desto mer handlingskraftiga,
menar Bruce Katz och hävdar att det
som sker just nu är att den traditionella besluts
pyramiden, där avgörande beslut fattas nationellt
och sedan förs nedåt till regional och lokal nivå,
helt enkelt vänds upp och ned.
– Beslutsfattare i städer, oavsett om de är politi
ker, tjänstemän eller företagare, är pragmatiska,
snabbfotade och vana att kompromissa. De är
vana att arbeta i nätverk där alla som
kan bidra till kreativa och konstruktiva
lösningar är välkomna att delta.
Och – inte minst – de vet att det inte
finns en enhetlig standardmetod som lö
ser alla problem, konstaterar Bruce Katz.
Dessutom är städer och regioner,
enligt Bruce Katz, inte bara snabba att
tänka nytt utan också duktiga på att lära a
Kommuninvest Dialog #2 2016
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en comeback för den tillverkande industrin i
i-länderna.
– Allt mer datoriserade tillverkningsprocesser
och produkter högt upp i näringskedjan kommer
att göra västvärldens industrier konkurrenskraf
tiga på nytt, spår han.

N

är det gäller utvecklingen i Sverige
konstaterar Bruce Katz att Stockholms
regionen är ett av de mest expansiva
tillväxtområdena i Västeuropa och han
karakteriserar den svenska huvudstaden som en
global magnet för företag, kapital och talanger.
En uppfattning som också understöds av den
mycket positiva rapport om Stockholm som
Brookingsinstitutet presenterade i höstas.
Bruce Katz är lite mer svävande när han
diskuterar förutsättningarna för regionala centra
utanför de tre svenska storstadsområdena att
blomstra. Han menar dock att avstånd mel
lan olika centra inom en region inte är en lika
begränsande faktor som förr, vilket skapar
förutsättningar även för mer glest sammansatta
regioner att tillsammans generera tillväxt.
– Förbättrade kommunikationer gör att
avstånd på 10 –15 mil inte längre utgör hinder
för städer och regioner som vill samarbeta, säger
Bruce Katz, men understryker att det personliga
mötet och det förtroende som det skapar är
avgörande för framgångsrika nätverk. Att ersätta
möten öga mot öga med maildialoger, telefon- el
ler videokonferenser är inte någon framkomlig
väg, slår han fast.

– Städerna och
storstadsregionerna
är på väg uppåt i
makthierarkierna,
hävdar Bruce Katz,
på besök i Sverige
för att tala inför
Kommuninvests
föreningsstämma.

av varandra, även över nationsgränserna. Ett
område som han särskilt pekar ut där storstads
områden världen över kan inspireras av varandra
är effektiva och nytänkande sätt att hantera
klimatfrågan.
Ett centralt tema i Bruce Katz bok ”The
Metropolitan Revolution” är att en framgångsrik
tillväxt i storstadsområdena måste vara baserad
på en ökad försäljning av varor och tjänster
till köpare utanför den egna regionen. Lokal
konsumtion och en växande servicesektor är
en positiv och önskvärd följd, men export och
extern försäljning måste vara motorn i expansio
nen, betonar Bruce Katz.
Lite överraskande anser inte Bruce Katz att
den framtida tillväxten enkom är baserad på IT,
högteknologi, bioteknik och andra spetsområ
den. Tvärtom betonar han att varje storstads
region måste identifiera sina egna styrkor och
framgångsfaktorer och satsa på dessa. Och till
skillnad mot många andra tror Bruce Katz på
16
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MÅNGA
GILLAR STÄDER
EN DEL AV Bruce Katz tankar känner vi igen sedan tidigare, han är
inte den första som sjungit urbaniseringens lov de senaste åren.
Hemma i Sverige pekade härom
året Handelsprofessorn Kjell A
Nordström och moderaternas
förre strateg Per Schlingmann
ut storstäderna som dagens och
framtidens tillväxtmotorer i boken
”Urban Express”.
Katz landsman Richard Florida
myntade för ett antal år sedan
begreppet ”den kreativa klassen”
och menade att storstädernas
utveckling gynnas av att vara en
smältdegel för högteknologi, talang
och tolerans.

B

etydelsefulla faktorer för regional
framgång är närvaro av universitet
eller högskola, regionsjukhus och stora,
gärna forskningsintensiva företag.
Han är emellertid noga med att poängtera att
innovationen numera inte drivs i slutna forum
inom företagen utan i allt större utsträckning i
nätverksform tillsammans med andra aktörer
i det omgivande samhället.
Sist men inte minst pekar Bruce Katz på
betydelsen av starka institutioner som kan gynna
tillväxten, både genom ekonomiska insatser och
genom att stimulera kunskapsutbyte och nät
verksbyggande mellan beslutsfattare och andra
drivande personer.
– En särskilt intressant roll har tillväxtdrivande
institutioner som är offentligt ägda men som
drivs som företag. I de storstadsregioner där jag
kunna iaktta sådana institutioner, har de haft en
starkt positiv inverkan på utvecklingen, säger
Bruce Katz, som dock inte vill spekulera om be
hovet av den typen av institutioner i Sverige eller
hur de bör utformas här. W

Välfärdsinvesteringen

Förskola byggs
med gröna lån
TEXT: DAVID GROSSMAN BILD: SWECO ARCHITECTS

L

FOTNOT: Miljöbyggnad är en certifiering som ger ett kvitto på
viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material.
En byggnad kan uppnå betyget brons, silver eller guld.
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BILDEN ÄR ETT TÄVLINGSFÖRSLAG

åga huskroppar som står tätt ihop. Fasa
der med träspån som skyddar varandra
som fjällen på en kotte. Så beskriver
arkitekterna en ny förskola, kök och
skolmatsal som ska byggas i Undersåker i Åre
kommun, en liten ort med femhundra invånare
några kilometer söder om skidbackarna.
Behov av förskoleplatser har ökat med invand
ring till kommunen, och på skolan är det rätt
trångt. Skolköket är dessutom slitet och inte så
funktionellt. Med 1 400 nya kvadratmeter och
plats för fyra förskoleavdelningar kommer det
bli ett rejält lyft.
Ursprungligen var det tänkt att lokalerna
skulle stå klara till skolstarten 2017, men den
planen får senareläggas.
– Det är just nu inte lätt att hitta entreprenörer
i regionen, säger Peter Bydén, byggingenjör på
Årehus som är kommunens fastighetsbolag.
Skälet är att man i regionen har många
byggprojekt den närmaste tiden. Det leder till
att beställare har svårt att få anbudsgivare och i
vissa fall även till högre kostnader.
Budgeten är inte satt i skrivandes stund.
44 miljoner kronor är upplånat hos Kommun
invest som ett grönt lån. Eftersom byggnaden
blir klassad som Miljöbyggnad Silver*, kvalar
projektet in i kategorin. Stor vikt är lagd vid
energiprestanda, men det ska även vara ett gott
arbetsklimat för barn, skolpersonal och även för
byggpersonalen under själva uppförandet.
– Vi har ambitionen att bygga klimatsmart och
det finns även andra projekt på gång med ett
hundratal lägenheter där gröna lån kan bli aktu
ella, säger Helen Olausson, VD på Årehus. W
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– Här präglas kulturen till stor del
av vårt historiska arv men också
hur vi kan ta med oss detta in i
en ny tid, berättar Jytte Rüdiger,
kulturchef Haparanda kommun.

18

Kommuninvest Dialog #2 2016

Entreprenör
i det allmännas tjänst

På Kommuninvests stämma i april 2016 valdes Lars Heikensten
in som ledamot i bolagsstyrelsen. Hans bakgrund i verksamheter
som Riksgälden, Riksbanken, Finansdepartementet, Handelsbanken och
Europeiska centralbanken bör göra honom till en värdefull tillgång i
Kommuninvests styrelse. Dialog träffade Lars för ett samtal om
värderingar, historia och framtid.
TEXT: GÖRAN TIVENIUS FOTO: KARI KOHVAKKA

D

et var i Bromma, Stock
holm, som Lars Heikensten
växte upp som barn, i ett
hem med livliga diskus
sioner.
– Mina föräldrar hade
väldigt olika bakgrund;
mamma växte upp på en
stor gård på landet medan pappa kom från arbe
tarklassen. Båda var lärare och pappa blev senare
rektor. Det var ett öppet hem, med många samtal,
inte minst om samhälle och politik. Det var också
en spännande tid att växa upp i, 1950- och 60-tal
med rekordår och ungdomsrevolt. Med de vär
deringar som rådde, blev det naturligt för mig att
ägna mig åt offentlig verksamhet, att arbeta i det
allmännas tjänst.
Hur ser din värdegrund ut,
och vad tror du har format den?

– Jag har alltid känt mig som en del i en större

LARS HEIKENSTEN
är född 1950. Ekonomie doktor
och ämbetsman. VD för Nobelstiftelsen och tidigare riksbankschef. Han har lång erfarenhet från
svensk finansmarknad, bland
annat som chef för den
ekonomiska avdelningen vid
Finansdepartementet och som
chefsekonom på Handelsbanken.
Lars har även haft många internationella uppdrag, till exempel
ledamot av EU:s monetära kommitté, Europeiska centralbankens
(ECB) allmänna råd och Bank
of International Settlements
(BIS) styrelse. Lars har även
varit ledamot av den europeiska
motsvarigheten till riksrevisionen,
EU:s revisionsrätt.

helhet. Livet och samhället går att påverka. Jag
fick tidigt lära mig att det är viktigt ta ansvar för
sina handlingar, sitt eget liv och att vara med och
ta ansvar för andra, att engagera sig i samhälls
utvecklingen.
Under ett år i slutet på 1960-talet var jag i Ame
rika som utbytesstudent. Det gjorde mig självstän
digare och starkare. Det öppnade också världen
för mig. I nästan alla arbeten jag senare kom att
få, har det funnits starka internationella inslag.
Några år efter Amerika-vistelsen började jag
på Handelshögskolan i Stockholm. Det var vid
den tiden en av få spärrade utbildningar, så jag
kunde känna mig ganska säker på att få ett jobb.
Först där upptäckte jag vad nationalekonomi var,
det jag senare ägnat mig mycket åt. Jag minns
fortfarande engagerande föreläsningar av Erik
Lundberg och Assar Lindbeck, som introduce
rade ämnet för oss. En annan professor Karl G.
Jungenfelt, gav mig den nödvändiga ”dunken i
ryggen” och fick mig att våga försöka doktorera.
Kommuninvest Dialog #2 2016
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Efter Handels har du arbetat med många
olika ekonomiska frågor.

– När jag blev klar med min doktorsavhandling
i början på 1980-talet blev mitt första jobb
chefsekonom på Riksgäldskontoret. Arbetet
där handlade om finansmarknader och statens
upplåning, helt andra saker än det jag forskat
om. Under 1980-talet var utvecklingen på det
här området dramatisk. Vi gick från en starkt
reglerad ekonomi till en med stor frihet men
också en hel del excesser.
Redan efter något år på Riksgälden blev jag
kontaktad av Erik Åsbrink, som då var stats
sekreterare på finansdepartementet. Han erbjöd
mig att ta ansvar för den enhet som arbetade
med långsiktiga ekonomiska frågor, bland andra
de så kallade långtidsutredningarna. Det var
en spännande tid. Många av de reformer som
senare genomfördes i samband med 1990-tals
krisen eller strax efter, förbereddes och diskute
rades livligt. Kjell-Olof Feldt var en modig och
framsynt finansminister som jag tror att vi alla
var stolta över att arbeta med. Han hade samlat
ett duktigt och kul gäng kring sig som i media
buntades ihop under begreppet kanslihushögern.
Många av dem är fortfarande mina vänner.

* Demografi är
vetenskapen om en
befolknings fördelning, storlek och
sammansättning.
Det kan handla om
ålder, kön, etnicitet,
utbildning, ekonomi,
boende med mera.

V

id den tiden arbetade jag mycket med
kommunala frågor. Precis som i dag
var det en stor utmaning att säkra ett
väl fungerande välfärdssamhälle utan
att behöva höja skatterna i all oändlighet. Redan
då fanns det anledning att oroa sig för den
demografiska* utvecklingen. Det fanns förstås
också stora investeringsbehov även om just den
frågan då stod mindre i fokus än i dag.
Det var en ofta tuff debatt om hur de tjänster
som var statliga och kommunala skulle organi
seras och finansieras. Skulle konkurrens över

huvudtaget accepteras? Jag minns att Kjell-Olof
Feldt fick mycket stryk för att han argumenterade
för att det borde vara tillåtet med kooperativa
daghem, en ganska modest förändring får man
väl säga i ljuset av det som senare skett. Mycket
av det som gjorts har varit både nödvändigt och
bra, men det finns också anledning att vara kri
tisk mot en hel del. Skolans område ger många
exempel på det senare. Den genomsnittliga nivån
har fallit rejält och skillnaderna mellan skolor
har ökat. Det finns många förklaringar: Lärar
yrkets försvagade ställning. Brist på god skol
ledning. Avsaknad av tydliga mål och ordentlig
nationell kvalitetsuppföljning och så vidare. Men
till bilden hör också problem med kommunalise
ringen av skolan och friskolorna.
I ett debattinlägg i Dagens Nyheter för en tid sedan,
skrev du om det nya Nobel Center i Stockholm. Där
framgår det att du våren 1971 var engagerad i striden
om almarna i Kungsträdgården i centrala Stockholm.
Du — och många andra — ville rädda de träd som
politikerna bestämt skulle fällas. Har detta engagemang för miljö hållit i sig, och i så fall, vilka uttryck
tar det sig i dag?

– Engagemanget för miljöfrågorna har hela tiden
funnits, även om jag under långa perioder inte
har haft dem som huvuduppgift.
När jag arbetade på finansdepartementet var
dock miljöfrågorna en viktig och ganska stor
del i arbetet. Redan i Långtidsutredningen 1990
gjorde vi en bilaga som lyfte fram klimatfrågan.
Vid samma tid arbetade jag med miljöavgifter
och med tankar på så kallad grön BNP, där natio
nalinkomsten korrigeras för effekter på miljön.
Alla dessa frågor är fortfarande i allra högsta
grad aktuella.
Under min tid på Handelsbanken hade jag ett
extra uppdrag i den så kallade Miljövårds
a

Klimatfrågan är tveklöst en av mänsklighetens
största utmaningar, kanske den största. Så vi måste
naturligtvis beakta den i alla sammanhang, inte
minst när vi funderar över investeringar.
20

Kommuninvest Dialog #2 2016

Nobelstiftelsens styrelserum — plats för det goda
samtalet.

a
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På alla de ställen jag har varit har jag arbetat
mycket med förändringar och utveckling. Så jag
känner mig lite som en entreprenör i det
allmännas tjänst.
beredningen, där en viktig fråga var hoten mot
miljön i de svenska fjällen. Under Riksbanks
tiden fick jag äran att dela ut Göteborgs inter
nationella miljöpris. Det gjorde att jag relativt
tidigt kom att sätta mig in frågor rörande etiska
fonder, inriktade på att göra långsiktigt hållbara
investeringar. Det är en fråga som blivit allt mer
aktuell och vilken jag som kapitalförvaltare får
ägna mig en del åt.
Klimatfrågan är tveklöst en av mänsklighetens
största utmaningar, kanske den största. Så vi
22
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måste naturligtvis beakta den i alla samman
hang, inte minst när vi funderar över investe
ringar.
Du arbetade på Riksbanken under en tioårsperiod,
bland annat som dess högsta chef under perioden
2003—2005. Vilka insatser känner du dig speciellt
nöjd med och varför?

– Två saker skulle jag vilja lyfta fram. Den första
är ganska välkänd tror jag. Sverige hade haft hög
inflation. Vi lyckades etablera en ny ordning med

låg inflation och en fungerande inflationsmåls
politik, som åtnjöt bred respekt i det svenska
samhället. Folk började förstå vad vi ville göra
och accepterade i allt väsentligt vårt sätt att
arbeta. Inflationsförväntningarna stabiliserades
runt två procent. Det var ingen liten sak och en
viktig del i den större omläggning av politiken
som genomfördes, vilket resulterade i ett mycket
bra decennium för den svenska ekonomin.

E

tt specifikt inslag i denna politik var att
Riksbanken gick från att vara ganska
”hemlig” till att bli en av världens
öppnaste institutioner, en position som
behållits. Insynen ökade, bland annat genom
öppna och tydliga protokoll och en ökad kom
munikation med omvärlden.
Mindre känt är att vi omstrukturerade
Riksbanken rejält. Inklusive kringverksamheter
som sedelproduktionen i Tumba reducerade
vi personalstyrkan från drygt 1 000 till 400
anställda. Vi sålde av överflödiga verksamheter,
lade ned vissa avdelningar och skapade en ökad
effektivitet. Samtidigt höjdes den professionella
och akademiska kompetensen. Ett exempel; vi
var tio – tjugo doktorer när jag började och runt
femtio när jag slutade om jag minns rätt.
I dag förs det ganska mycket debatt
kring Riksbanken. Tycker du att vi
har en bra ordning?

– Absolut. I grunden fungerar det här systemet
väl. Det har bidragit mycket till att vi haft en
bra ekonomisk utveckling. Lönebildningen har
stabiliserats. Krisen 2007 – 2008 blev också
mycket lättare att hantera genom att arbetsför
delningen var klar, att det gick att sänka rän
torna radikalt och att inflationsförväntningarna
också under krisen var stabila. Men visst finns
det saker att fila på. Jag håller till exempel med
den utredning som nyligen gjordes att politiken
bör bedrivas flexibelt och ta hänsyn till var den
låga inflationen kommer ifrån. Det viktigaste är
dock att fundera på hur arbetsfördelningen bör
vara mellan Riksbank, Finansinspektion och
regering när det gäller finansiella stabilitetsfrå
gor. Där har systemet ännu inte funnit sin form.
Regering och riksdag har varit tydliga om att
Riksbanken ska tona ner sin roll när det gäller
stabilitetsfrågorna. Men man har inte själv tagit
sitt ansvar, vare sig under tidigare regering eller

nuvarande. I dag råder ett vakuum, ingen tar
ansvar. Sedan många år har det skett en skuld
uppbyggnad kopplad till bostadsmarknaden
som är farlig.

P

oängen med en självständig Riksbank
är att det politiska systemet kan de
legera vissa uppgifter som det erfa
renhetsmässigt har svårt att hantera.
Det innebär inte att det behöver vara vatten
täta skott mellan Riksbanken och politikerna.
Tvärtom, är en nära dialog önskvärd. Det är
bra om man kan förstå varandra och gärna dra
åt samma håll. Så tycker jag att det fungerade
under mina år i Riksbanken. Just därför att våra
roller var så tydliga var det enkelt att talas vid.
När du frågar mig om nuvarande ordning, ska
jag kanske lägga till en sak. Efter den senaste
finanskrisen har det blivit uppenbart för de flesta
att det finansiella systemet inte har fungerat
särskilt väl. Världens kostnader för krisen har
varit enorma. Det behövs omfattande föränd
ringar för att stärka stabiliteten i systemet. En
hel del har gjorts men mycket mer behövs. Det
är förstås inte enkelt; frågorna är i många fall i
grunden svåra, internationella överenskommel
ser behövs och motståndet från de som tjänar
på dagens ordning är stort. Men vi får verkligen
hoppas att reformprocessen inte klingar av och
samtidigt så gott det går samla reserver och se
om vårt eget hus i Sverige.
Tycker du det finns något som går igen på
alla de olika arbeten du haft, något som
kännetecknat de du varit inblandad i?

– På alla de ställen jag har varit har jag arbetat
mycket med förändringar och utveckling. Så jag
känner mig lite som en entreprenör i det allmän
nas tjänst.
Hur ser du på betydelsen av
kommunala finanssamarbeten?

– Min erfarenhet av dessa är liten, även om jag
är förtrogen med Kommuninvests arbetsmodell.
Det är ju närmast självklart att det är bra om
man kan hitta en ordning där man billigare än
tidigare kan ta upp lån, och detta utan öka risk
nivån för kommunerna eller för det finansiella
systemet som helhet. Den resa som Kommun
invest gjort, och som beskrevs på årsstämman,
är fantastisk.

a
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Det är hög tid att avskaffa hyresregleringen,
som sannerligen inte har uppnått sina mål. Självfallet måste det ske gradvis med hänsyn tagen
både till de som drabbas och gynnas extra.
Sedan finanskrisen 2008 har myndigheterna arbetat
för att kreditinstituten ska vara bättre ekonomiskt
rustade för nästa kris. En sådan åtgärd är brutto
soliditetsmåttet. Här ser Kommuninvest en risk att
exceptionella lågriskinstitut får samma procentkrav
som de verksamheter som har risk som en del av
affärsidén. Hur ser du på denna situation?

– Om man är centralbankschef och blickar ut
över världen, finns det all anledning att oroa
sig för finansiella risker. Det är en del i arbets
beskrivningen. Det är också naturligt att man då
vill ha ett system som är så enkelt och genom
skinligt som möjligt. Kommunala finanssam
arbeten är en särlösning, som kanske inte är
alldeles enkel att förstå om man ser på den med
utländska glasögon. Då får man nog räkna med
att det är lite uppförsbacke när det gäller att
övertyga beslutsfattare om hur detta ska hante
ras. Vi har också ett banksystem som av ganska
naturliga skäl antagligen inte kommer att backa
upp oss.
Fram till 2024 förväntas den kommunala sektorn,
som står inför ett gigantiskt investeringsbehov, att
fördubbla sin låneskuld.
Hur går dina tankar?

– Det är en god tid att göra investeringar efter
som ränteläget är bra. Vissa investeringar kanske
redan borde ha aktiverats för att inte riskera att
missa tillfället.

N

är det gäller bostäder är behoven stora.
Samtidigt hålls byggandet tillbaka av
en illa fungerande bostadsmarknad.
Det är hög tid att avskaffa hyresreg
leringen, som sannerligen inte har uppnått sina
mål. Självfallet måste det ske gradvis med hänsyn
tagen både till de som drabbas och gynnas extra.
Men det är möjligt. Det måste också bli enklare
att bygga.
Sedan gäller det förstås som alltid för den
enskilda kommunen att se upp så att man inte
anstränger sig för mycket finansiellt.
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Varför tackade du ja till frågan om
att ingå i Kommuninvests bolagsstyrelse?

– Det ska bli spännande att på nytt närma mig
frågor rörande välfärden och den kommunala
sektorn. Många av våra största utmaningar i
dag som till exempel skolan och invandringen
ligger i hög grad på kommunerna. Dessutom
behöver vi bygga samhället så att vi kan undvika
klimatkrisen och även här faller ett stort ansvar
på kommunerna.
Sen hoppas jag att min erfarenhet av finansiell
reglering och EU-samarbete ska kunna vara till
nytta.
Hur ser du på modellen med två styrelser; den ena i
föreningsform som består av ägarnas representanter
där ägardirektiven formas och den andra i aktie
bolagsform där affärsverksamheten styrs av externt
rekryterade ledamöter med finanskunskap?

– Jag ska vara försiktig med att uttala mig, efter
som jag inte har någon erfarenhet ännu av Kom
muninvest. Men allmänt sett verkar den vara
vettig. Inom Nobelsfären har vi på sätt och vis
en snarlik struktur där Nobelstiftelsens styrelse i
hög grad representerar de prisutdelande institu
tionerna. I den styrelsen diskuteras övergripande
principer och sätts ramar för ett antal bolag som
i sin tur har expertis inom till exempel museieller medieområdet. W

Minusräntan får
svenska kommuner
att låna kort
TEXT: ANNA SPÄNGS BILD: SHUTTERSTOCK

Drygt ett år efter att Riksbanken sänkte styrräntan under
nollstrecket går det att se ett förändrat beteende hos de svenska
kommunerna. Fler lockas av minusräntan på korta lån och
möjligheten att få betalt för att låna pengar. En tredjedel av
Kommuninvests utlåning utgörs av lån som måste förnyas
inom tolv månader om de inte ska förfalla.
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A

v Kommuninvests utlåning i
april 2016 förfaller 34 procent
av den utestående volymen
inom ett år. Det kan jämföras
med 27 procent motsvarande månad
2015. Det är framförallt mindre låntagare
som har förkortat sin kapitalbindningstid.
Utvecklingen innebär att bristen på
överensstämmelse mellan livslängden på
kommunernas investeringar och deras
finansiering ökar. Kommuner lånar pengar
för att finansiera välfärdsinvesteringar,
exempelvis skolbyggnader, ålderdomshem
och bostäder. Dessa har en lång livslängd
och långsiktig finansiering behövs, precis

26

Kommuninvest Dialog #2 2016

GENOMSNITTLIG KAPITALBINDNINGSTID
900
900
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som när en privatperson lånar till en bostad.
Svenska kommuner har i en internatio
nell jämförelse mycket kort bindningstid på
sina lån. I genomsnitt är kapitalbindnings
tiden kortare än tre år. Detta kan jämföras
med exempelvis Frankrike där lokala
myndigheter efterfrågar lån på 20 år eller
mer. Anledningen är enligt Kommuninvest
att kommunerna tittar för mycket på priset.
– Det är ett stort fokus i kommunal
skuldförvaltning just på baspunkter och på
billig upplåning. Priset är viktigt för många
aktörer när de väljer finansiering, men
inte för alla, en del har en fast finanspolicy
som de arbetar utifrån och då tittar man
inte fullt lika mycket på priset. Men för en
ganska stor grupp upplever jag att baspunk
terna är viktiga, säger Mattias Bokenblom.
Den korta kapitalbindningen innebär
att en stor andel av kommunsektorns
låneskuld omsätts varje år, vilket medför
en refinansieringsrisk. Det vill säga
risken att det inte ska finnas tillgång på
likviditet eller att det ska bli dyrare när
lånen ska förnyas. Den senaste finanskri
sen visade att likviditetstorka kan uppstå
plötsligt och få dramatiska konsekvenser.
Kommuninvests verksamhet är anpas
sad för att hantera den risken för sina
medlemmar. Mattias Bokenblom förkla
rar att det är därför som Kommuninvest
ibland kan uppfattas som dyrare än
andra kreditgivare.

apr- 16
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N

är Riksbanken
i februari 2015
tog det historiska
beslutet att sänka
reporäntan under
nollstrecket till
minus 0,10 procent
följde de korta
räntorna med nedåt. Till en början hade
Kommuninvest liksom andra kreditgivare
ett golv för räntan på sin utlåning. Golvet
som låg på noll innebar att kommunerna
inte kunde få negativ ränta på sina lån.
Ett drygt halvår senare, i september 2015,
blev det dock möjligt för Kommuninvests
medlemmar att låna pengar till minus
ränta. Och reaktionerna lät inte vänta.
Kommuner som vill dra fördel av de
negativa räntorna har sökt sig till lån
med rörlig ränta och en relativt kort
kapitalbindningstid – upp till två år. Det
har medfört att den långsamt växande
trenden mot en längre kapitalbindning på
kommunsektorns lån, som Kommuninvest
sett sedan 2010, brutits. Kurvan vände
nedåt under hösten 2015 och i april 2016
har kapitalbindningstiden backat till
samma nivå som hösten 2014.
– Vi följer upp kapitalbindningen på
vår utlåning på dagsbasis och det var ett
ganska tydligt trendbrott förra året, inte
bara att trenden bröts utan att vi fick en
svagt nedåtgående kurva igen. Vi ser en
tydlig uppgång på kortare löptider, säger
Mattias Bokenblom, forsknings- och
utbildningsansvarig på Kommuninvest.

40

Trenden med
långsamt
stigande kapitalbindningstid på
Kommuninvests
utlåning bröts i
september 2015
och befann sig
i april 2016 på
samma nivå som i
september 2014.

– Det kan vara billigare att låna hos an
dra kreditgivare eller direkt av marknaden,
men anledningen till att Kommuninvest har
ett högre pris på samma löptid är att vi ska
finnas där när lånet förfaller och behöver
refinansieras. Kommuninvest har ett upp
drag att hantera den här typen av risker för
sina medlemmar, säger Mattias Bokenblom.

T

renden mot en kortare kapi
talbindning är synlig också i
några av de nordiska grannlän
derna, men där från en högre
nivå. Tydligast är trenden i Norge. Men
Mattias Bokenblom tror att det är ett
färre antal kommuner i Norge som står
för den korta upplåningen, medan det i
Sverige är mer vanligt överlag.
– Min uppfattning efter att ha pratat med
norska kollegor är att det inte är generellt
att man ligger relativt kort utan det är vissa
kommuner som har det här beteendet,
medan det är relativt mer vanligt överlag i
Sverige att man har kort kapitalbindning på
sin lånestock, säger Mattias Bokenblom.
Trots att den korta upplåningen kanske
inte är lika utspridd i Norge har kom
munsektorns lån med löptid under ett
år ökat till 70 miljarder norska kronor.
Framförallt är det god tillgång på finan
siering direkt i kapitalmarknaden genom
certifikatlån som bidragit till uppgången i
den korta upplåningen. W

STILLA I BÅTEN ELLER MEDVETET
KORTARE KAPITALBINDNING
Halmstad, Lidköping och Karlskrona kommun har alla märkt av minusräntan i och med att de fått billigare lån.
Men strategierna för hur lågränteläget hanteras skiljer sig åt. Dessutom har priset på kapital ibland påverkat upplåningen.
Riksbankens negativa styrränta och de låga

räntorna överlag innebär ett gyllene tillfälle för
kommuner att genomföra nödvändiga investe
ringar till en relativt låg kostnad. Kommuner som
lånar hos Kommuninvest erbjuds en negativ ränta
på korta lån, vilket innebär att de till och med får
betalt för att låna pengar. Lidköpings kommun är
en av de kommuner som fått lägre räntekostnader.
– Minusräntan har gjort att vi halverade våra rän
tekostnader på årsbasis under 2015. Det har vi gjort
trots att koncernens lånevolym ökade med 20 pro
cent under 2015 och trots att andelen lån till rörlig
ränta minskade, säger Maria Åström, finansekonom
på Lidköpings kommuns koncernbank.
Lidköpings kommun hör till de kommuner som
på olika sätt har utnyttjat de historiskt låga nivåerna
på långräntor, bland annat genom att förlänga ränte
bindningstiden och minska andelen rörlig ränta i sin
skuldportfölj. Förändringen av räntebindningstiden
grundar sig på en känslighetsanalys i vilken kon
cernbanken analyserat hur räntekänsliga kommunen
och dotterbolagen är och vilken fördelning mellan
fast och rörlig ränta som koncernen långsiktigt kan
hantera.
Lidköpings kommun har under det senaste året

gjort merparten av sin upplåning till den kortare
kapitalbindningstiden ett till tre år. Anledningen
är att Lidköpings kommun märkt av att priset på
kapital stigit och att kortare lån är billigare.
– Priset på kapital har stigit och den genomsnittli
ga kapitalbindningstiden har därför medvetet kortats
ned marginellt. Under 2014 och första halvan av
2015 när priset på kapital var billigare så gjorde vi
kapitalbindningar på fyra till fem år. Men nu har vi
alltså ökat andelen kapitalbindningar på ett till tre år.
Anledningen till att priset på kapital gått upp är
bland annat oro för utvecklingen i den kinesiska
ekonomin och fallande råvarupriser. Det har lett till
att kreditpåslagen, de så kallade kreditspreadarna,
för lånen ökat. Kreditpåslaget blir högre på lån med
längre kapitalbindning eftersom risken för långiva
ren är större.

Maria Åström, finansekonom,
Lidköpings kommuns koncernbank.

Helen Wolf, finanschef,
Karlskrona kommun.

Björn Petersson, finanscontroller,
Halmstads kommun.

FAKTA

• I dag förfaller cirka 33
procent av Halmstads skuldportfölj inom tolv månader
och resterande 67 procent
fördelas på fem år. Halmstad
ligger i nivå med genomsnittet för Kommuninvests
utlåning, där 34 procent av
lånen har en kapitalbindning
kortare än tolv månader.
• Karlskrona och Lidköping
har en något mindre andel
lån med förfall inom tolv
månader, på 20 respektive
25 procent.
• Lidköping, Halmstad och
Karlskrona har en planeringshorisont på ungefär fem
år för sin upplåning, vilket
ger dem en genomsnittlig
kapitalbindning på drygt två
år för portföljen.

Skuldförvaltning sker ofta utifrån en finanspolicy
som begränsar hur stor andel upplåningen som får
ha kort kapitalbindning och kort räntebindning.
Inom limiterna kan kommunen ändra sina strategier
för upplåningen precis som Lidköpings kommun.
Men det finns också kommuner som inte låtit sig
påverkas av lågräntemiljön eller priset på kapital.
– Vi har inte förändrat vår strategi vare sig vad det
gäller räntebindning eller kapitalbindning. Utan vi
ligger kvar. Och vi har inte ökat vår upplåning för
att det är billigt att låna, säger Helen Wolf, finanschef
på Karlskrona kommun.
Halmstads kommun är inne på samma spår
som Karlskrona. All upplåning sker i dag via
Kommuninvest men trots att kommunen erbjuds
negativ ränta på korta lån, har man inte ändrat
sin upplåning. Halmstad har ett flertal lån hos
Kommuninvest med upp till tre års kapitalbind
ning som genererar positivt kassaflöde. Delar av
beloppet har bunden ränta genom swappar, en
säkringsprodukt som köps hos de stora bankerna.
– Den negativa räntan har egentligen inte påverkat
vår syn på upplåning då vi har en långsiktig ränte
strategi och då vår finanspolicy är strikt. Vi gör inga
direkta undantag nu för att marknaden svänger, vi
gör möjligen små justeringar för att rätta in oss efter
de spelregler som marknaden sätter upp, säger Björn
Petersson, finanscontroller på Halmstads kommun.
Det finns också andra begränsningar för upp

låningen, till exempel i vilken takt investeringar
kan göras. Det begränsas av byggbolagens kapacitet,
tillstånd som behöver sökas och eventuella överkla
ganden som kan dra ut på processen. Halmstad hade
gärna investerat mer om det varit praktiskt möjligt.
– Vi lånar främst till våra dotterbolags större
investeringar. Det är främst till bostäder, utbyggnad
av fjärrvärme och andra anläggningar. Vi hade gärna
investerat mer nu och därmed utökat vår upplåning,
men för att kunna bygga till exempel nya bostäder
krävs det att byggbranschen och byggbolagen hinner
med, säger Björn Petersson. W
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160 år i
bygdens tjänst
I mer än 160 år har småländska Ålems Sparbank varit en motor
för bygdens utveckling. Nya tider kräver smarta lösningar, och den lilla
banken verkar ha funnit en egen väg nära sina kunder.

G

ivetvis är det på
Bankvägen och ingen
annanstans, mitt i
samhället Ålem tre
mil från Kalmar, som
sparbanken ligger i
ett gathörn. Sedan
1854 har banken
verkat i denna bygd där industrialise
ringen längst Alsterån tidigt tog fart. Här
byggdes det upp småföretag som kunde
hämta sin kraft från åns vattenflöde.
Nere vid kusten växte under samma
tid sjöfartsrörelsen, varvsindustrin och
handeln i trakterna kring Timmernabben
och Pataholm. Det fanns ett behov av ett
finansieringsinstitut, och ivrigt påhejad av
kyrkan som predikade vikten av att trygga
morgondagen, föddes Ålems Sparbank.
– I stort sett är det samma typ av kunder
än i dag, säger Roland Åkesson, styrelse
ordförande för Ålems Sparbank. Vi har
stor andel småföretagare och jordbrukare
bland våra kunder och över 80 procent av
marknaden hos privatkunder.
Kunderna är både nöjda och lojala.
Banken toppar Svenskt Kvalitetsindex
mätning 2015 över kundnöjdhet på
privatmarknaden, och kommer på andra
plats på företagsmarknaden. Närheten,
med kontor både i Ålem och Blomster
måla, kvalificerad rådgivning och personal
med god lokalkännedom är några fram
gångsfaktorer som Roland Åkesson gärna
lyfter fram.
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– Digitaliseringen underlättar absolut
för oss. Den är en utmaning å ena sidan
eftersom det är lättare för kunderna att
jämföra och välja. Å andra sidan är den
en förutsättning för att vi ska kunna
utvecklas och överleva. Vi har kunder som
har växt upp här som barn med ett litet
sparkonto med födelsedagspengar. När de
flyttar till större städer behåller de Ålems
Sparbank och fortsätter så genom livet. Vi
kan ge dem bra erbjudanden och då spelar
det geografiska avståndet mindre roll.
Samarbetsavtalet med Swedbank är för
stås även det en förutsättning för de små
sparbankerna.
– Men vi är en viktig affär för Swedbank
också, påpekar Roland Åkesson.

R

oland Åkesson är inte bara
styrelseordförande för Ålems
Sparbank. Han är även
kommunstyrelsens ordförande
(C) i Mönsterås sedan 31 år tillbaka och
även ledamot i Kommuninvests förenings
styrelse. Engagemangen ser han inte som
något problem utan mest som en tillgång,
eftersom Mönsterås kommun inte har
några lån i Ålems Sparbank. En bred insyn
i de finansiella frågorna på olika nivåer
främjar däremot förståelsen för olika
utmaningar.
– Vi lever ju under samma principer och
regelverk från Finansinspektionen, även
om man i Kommuninvest får lägga till ett
par nollor när det gäller volymerna jäm

fört med Ålem med en affärsvolym på 6,6
miljarder, säger han och fortsätter:
– Kommunpolitik och kommunal verk
samhet är en väldigt stor del av mitt liv
och mitt intresse och jag ser oerhört stora
värden i det arbete som Kommuninvest gör
för att försörja Sveriges kommuner, lands
ting och regioner med investeringskapital.
Mönsterås gick med i Kommuninvest
redan 1996, och det är lätt för Roland
Åkesson att dra sig till minnes hur resone
manget gick då.
– Det var självklart att gå med för att
kunna ta del av de fördelaktiga lånen som
betyder mycket för vår kommun. Där
kan varken storbankerna eller de lokala
sparbankerna konkurrera. Nu kan vi få de
allra bästa kreditvillkoren via Kommun
invest samtidigt som vi har de lokala
sparbankerna som arbetar på den lokala
marknaden på ett bra sätt. W

Arbetskarlen N P Jonsson i Gunnarsmåla satte in
14 riksdaler, 30 skilling och 9 runstycke den 1 juli
1854 i Ålems Sparbank och räknas som den första
kunden. Redan samma dag kom ytterligare tretton insättare. Sedan dess har sparbanken bedrivit
sin verksamhet utan avbrott.

För Roland Åkesson, styrelseordförande för
Ålems Sparbank är det viktigt att vara nära
sina kunder. Och kunderna svarar med lojalitet.
Småföretagen och jordbruksföretag dominerar
och på privatsidan har sparbanken mer än 80
procent av marknadsandelarna.
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Rapport från 2016 års undersökning om nöjdhet

ÖRAT MOT MEDLEMMAR
OCH KUNDER
Vad är bra leveransförmåga, service, omtanke och positiv energi? Tillgodoses
de önskade behoven? För i all kundorienterad verksamhet kan de avgörande
svaren enbart sökas från ett håll — kundernas. Och i Kommuninvests fall förstås
från medlemmarna som gemensamt äger verksamheten.

SÅ GJORDES
UNDERSÖKNINGEN
UNDERSÖKNINGEN har genomförts som en webbenkät av
företaget AQ Analys AB under
perioden februari–mars 2016.
Undersökningen bad de tillfrågade
att redovisa vad i Kommuninvests verksamhet de tycker är
viktigast (1–10) och samtidigt
sätta nöjdhetsbetyg (1–10) inom
respektive område. De som tillfrågats i medlemsundersökningen är
kommunstyrelseordföranden och
deras motsvarigheter i landsting
och regioner. De som tillfrågats i
kundundersökningen är kontaktpersoner i medlemskommuner/
landsting/regioner samt deras
bolag. Svarsfrekvensen har varit
betydligt högre än i jämförbara
undersökningar.
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V

art annat år genomför Kommuninvest
medlems- och kundundersökningar i
form av webbenkäter där deltagarna
sätter betyg på verksamheten. Årets
undersökning har gett rekordbra siffror.
– Det är mycket glädjande. Men det är viktigt
att förstå att resultatet är färskvara. Därför är
det viktigt att ödmjukhet är på sin plats. Vi
arbetar ständigt för att möta kundernas behov
och förväntningar. Det är ett evigt arbete som
inte stannar upp på grund av goda omdömen
vid ett tillfälle, kommenterar Maria Viimne.
I undersökningen finns två centrala mått. Det
första är Nöjdhetsindex där Statistiska central
byrån (SCB) klassar ett index under 40 som ”inte
godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går enligt SCB vid
55 och ett betygsindex på 75 eller högre kan
tolkas som ”mycket nöjd”. Det andra cen
trala måttet är ”Rekommendationsindex” och
handlar om hur troligt det är att den tillfrågade
skulle rekommendera Kommuninvest till andra.

I Sverige brukar rekommendationsindex oavsett
bransch hamna i intervallet minus 10 – plus 50.
När det gäller medlemmarna i Kommuninvest
och deras nöjdhet landar Nöjd-Medlems-Index
på 85. Motsvarande värde vid 2014 års under
sökning var 82. Frågan om i vilken utsträckning
det är troligt att medlemmarna skulle rekom
mendera Kommuninvest till andra, besvarades
positivt. Rekommendationsindex för medlem
mar är 76. Detta är en ökning med sex steg
jämfört med 2014 (70).
Undersökningsledaren Kristina Nilsson, AQ
Analys, är imponerad och tycker att resultatet är
oerhört starkt.
Nu gäller det att svara upp till de höga för
väntningarna som förstås ska kroka arm med
verksamhetens vision: ”Kommuninvest ska vara
världens bästa organisation för kommunal finans
förvaltning. Vi finansierar de svenska lokala och
regionala sektorernas utveckling och investeringar
för ett gott och hållbart samhälle.” W

DETTA VÄRDESÄTTER KUNDERNA MEST

DETTA VÄRDESÄTTER MEDLEMMARNA MEST
Viktigast
1. Att erbjuda lån till konkurrenskraftiga priser

9,7

2. Att skapa varaktigt goda villkor för vår finansiella verksamhet

		

Viktigast

Nöjdhet

9,1

1. Att erbjuda lån till konkurrenskraftiga priser

9,8

9,4

8,8

2. Att ha stabil tillgång till likviditet

9,5

9,3

9,2

8,9

Nöjdhet

9,6

3. Att vara en säker och trygg finansieringskälla

9,6

9,1

3. Tillgänglighet, enkelt att komma i kontakt

4. Att kännetecknas av sunda värderingar

9,4

8,9

4.	
Tillräckligt snabb återkoppling när det gäller
webbtjänsten KI Finans

9,1

8,6

5. Tillräckligt snabb återkoppling när det gäller övriga frågor

9,1

8,9

6. Effektivitet när det gäller den administrativa lånehandläggningen

9,1

8,9

5. Att ge ett professionellt intryck

9,3

9,0

6. Att följa med i utvecklingen

9,3

8,9

7. Att verkningsfullt företräda
kommunsektorn i finansieringsfrågor

9,3

8,9

8. Att agera som en kommungäld
med samhällsnyttigt perspektiv

9,3

8,9

9. Att främja samverkan och
kunskapsutveckling inom kommunsektorn

8,9

8,4

SÅ HÄR VILL MEDLEMMARNA
HA KONTAKT MED KOMMUNINVEST

7. Att vara öppna och transparenta

9,0

8,7

8. Att vara lyhörda

9,0

8,7

9. Finansiell expertis

8,7

8,5

10. Pedagogisk information och material

8,2

8,3

11. Proaktivitet

8,1

7,9

12. Att erbjuda ytterligare tjänster för hantering av finansfrågor

7,6

8,1

SÅ HÄR VILL KUNDERNA HA
KONTAKT MED KOMMUNINVEST

Regionala medlemssamråd

60 %

Veckobrev

82 %

Föreningsstämma		

46 %

Kommuninvests webb

60 %

Tidningen Dialog

37 %

Tel. och e-post med kundansv.

59 %

Kommuninvests webb		

34 %

Kommuninvests finanssem.

46 %

Veckobrev			

30 %

Tidningen Dialog

45 %

Personliga besök		

18 %

Besök från Kommuninvest

30 %

Seminarier			

17 %

Utbildningar

30 %

Kommun- & landstingsdagar

14 %

Regionala medlemssamråd

29 %

Föreningsstämma

Utbildningar		

13 %

25 %

Seminarier

12 %

25 %

Kommuninvests finansseminarium

Ekonomichefsträffar

21 %

Övrigt

7%

Övrigt

15 %

Notera att de som tillfrågats har kunnat lämna
flera svarsalternativ.

Notera att de som tillfrågats har kunnat lämna
flera svarsalternativ.

KUNDERNAS NÖJDHET OCH VILJA ATT REKOMMENDERA
Företagskunder 2011–2015 (alfabetisk ordning)
Aktör

2011

2012

2013

2014

2015

Danske Bank

70,0

70,7

68,2

73,2

70,7

Handelsbanken

73,3

73,2

71,1

73,4

74,1

Nordea

65,3

64,6

63,3

67,2

64,8

SEB

69,5

71,2

67,5

71,1

70,2

Sparbanken Skåne				

66,1

58,5

Sparbankerna

74,2

74,2

70,9

72,7

72,7

Swedbank

66,7

67,0

63,7

66,1

64,4

Branschen

69,2

69,6

67,4

70,5

68,9

En blick på ett antal traditionella bankers NKI utifrån deras företagskunders betyg, visar att Kommuninvest med
ett NKI på 86 står sig mycket bra i jämförelse.
Källa: SVENSKT KVALITETSINDEX — Bank 2015
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Vägen till
en bärkraftig
kommunstruktur
Under maj månad gav sig Kommuninvest och SKL ut på en miniturné
för att föra en dialog med kommunföreträdare om framtidens kommunstruktur.
Bränsle till diskussionen var rapporten ”En bärkraftig kommunstruktur”,
skriven av före detta statssekreteraren Sören Häggroth. Dialog deltog på
seminariet i Stockholm som bjöd på diskussioner och framtidsspaningar
kring kommunsektorns framtida struktur och uppdrag, samt ett löfte
om en utredning från civilminister Ardalan Shekarabi.

emografiska förändringar, en
fortsatt urbanisering, ökade inves
teringsbehov och kostnader som
ökar snabbare än intäkterna. Det är
några av de uppgifter som Sveriges
kommuner står inför.
– Vi står inför enorma utmaningar och därför
har vi tagit hjälp av Sören Häggroth för att
utreda förutsättningarna för en hållbar och bär
kraftig svensk kommunstruktur. Det finns inga
enkla lösningar, men medan kommunsektorn i
sin helhet fortfarande står stabil så vill vi bidra
till kunskaper och utveckling, berättade Kom
muninvests ordförande Göran Färm när han
inledde seminariet i Stockholm.
Så hur stor behöver en kommun vara för att
bli långsiktigt hållbar och bärkraftig? Runt 8 000
invånare enades man om senast Sverige gjorde
en kommunindelningsreform på 1970-talet. När
Danmark nyligen genomförde sin kommunre
form blev svaret istället 20 000 invånare. Sören
Häggroth tror att det kan behövas upp till 30 000
invånare, även om han helst inte vill ge sig in i
sifferlekar. En sak är han dock säker på. Tiden är
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EN BÄRKRAFTIG
KOMMUNSTRUKTUR
RAPPORTEN är
En bärkraftig
framtagen av
kommunstruktur
Sören Häggroth
på uppdrag av
Kommuninvest.
Sören Häggroth
har tidigare varit
statssekreterare
på Finansdepartementet och
Inrikesdepartementet med ansvar
för landsting och kommuner samt
generaldirektör på Fortifikationsverket.
I rapporten beskriver Sören
Häggroth de utmaningar många
svenska kommuner står inför i
dag och ger förslag till möjliga
strategier för att skapa en långsiktigt hållbar och bärkraftig
kommunstruktur.
Rapporten har kan läsas/
laddas ned på Kommuninvests
hemsida www.kommuninvest.se
OM RAPPORTEN Kommuninvest
ekonomisk
förening har gett Sören Häggroth,
tidigare
statssekreterare på Finansdepartementet
och utredare för Ansvarskommittén,
i uppgift
att utreda förutsättningarna för en
hållbar
och bärkraftig kommunstruktur i Sverige.

Uppdraget har resulterat i denna rapport.
Det är inte Kommuninvests roll att
Sören
föreslå
Häggroth
eller ange färdriktning för den kommunala
sektorn. Den rollen har främst lokala,
regionala
och nationella politiker – på medborgarnas
uppdrag. Som den störste
långivaren till den kommunala sektorn
har Kommuninvest dock ett
intresse att värna sektorns långsiktiga
finansiella hållbarhet, och att
belysa de utvecklingstendenser som
kan komma att påverka denna.
Rapporten ger uttryck för ett sätt
att beskriva de utmaningar
som svenska kommuner och landsting/regioner
står inför, och möjliga
vägar framåt.

Svenska kommuner och landsting

i samverkan

ISBN 978-91-983081-0-5

En bärkraftig kommunstruktur

D

TEXT: JONAS LANNERING FOTO: KARI KOHVAKKA

Sören Häggroth

kommen för en förändring av kommunstrukturen
och vi måste hålla alla tänkbara vägar öppna för
diskussion.
– Jag tror det vore bra för debatten om ett parti
ställer sig bakom en stor kommunreform. Om vi
skulle leka med tanken att i dag göra en kommun
indelning, helt akademiskt, fritt från politisk
påverkan, då skulle vi sannolikt ha mellan 70 och
80 kommuner, sa Sören Häggroth som efterlyser
ett större intresse för frågan i rikspolitiken.

O

ch intresset lär i alla fall inte minska i
framtiden. På seminariet i Stockholm
deltog civilminister Ardalan Shekarabi
som tackade Kommuninvest och SKL
för engagemanget i frågan. Även ministern tycker
att en modernisering av den offentliga sektorn
bör lyftas fram på den politiska dagordningen
och kom med ett något oväntat besked under sitt
anförande.
– Det finns en hel del som talar för att vi
behöver en kommunreform och regeringen avser
att tillsätta en utredning detta år. Den ska titta på
olika lösningar som tillsammans skapar robusta

Lena Micko,
ordförande
i Sveriges
Kommuner,
medverkade på
seminariet.

Jag tror det vore bra för
debatten om ett parti
ställer sig bakom en stor
kommunreform.
Sören Häggroth

– Det finns en hel del som talar för att vi behöver en kommun
reform och regeringen avser att tillsätta en utredning detta år.
Den ska titta på olika lösningar som tillsammans skapar robusta
kommuner som kan möta framtidens utmaningar, avslöjade
Ardalan Shekarabi.

kommuner som kan möta framtidens utmaningar,
avslöjade Ardalan Shekarabi som även påpekade
att riksdagen måste visa delaktighet och att sam
arbete över blockgränsen kommer att behövas.

S

å vilka alternativ finns för att uppnå
en bärkraftig kommunstruktur? Sören
Häggroth ser i sin rapport främst tre möj
liga vägar framåt. Först och främst finns
möjligheten till kommunsammanslagningar. Ett
alternativ som förvisso skulle ge större kommuner
men som inte med säkerhet skulle lösa de problem
som många glesbygdskommuner har i dag.
– Det vi ser nu på många platser är att arbets
marknadsregionen blir den naturliga enheten.
Det är inte så konstigt egentligen om man skulle
organisera hela den kommunala sektorn utefter
pendlingsregioner. Men det skulle säkerligen stöta
på lokalt motstånd och ju större regioner, desto a
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Medverkande på seminariet: Erik Törnblom, Kommuninvest, Annika Wallenskog, Sveriges Kommuner och Landsting, Peter Lindroth, KSO i Karlsborg kommun och ordförande
i SmåKom och Anders Folkesson, Sveriges Kommuner och Landsting.

mer ökar även avståndet mellan medborgare och
politiker, menar Sören Häggroth.
Det andra alternativet Sören Häggroth målar
upp är en asymmetrisk uppgiftsfördelning, där
kommunerna kan överföra ansvaret för vissa
typer av myndighetsutövning till kommunala
samverkansorgan eller myndigheter. En tredje
väg att gå, som kanske var det alternativ som
diskuterades mest under dagen, är att staten
ska underlätta förutsättningarna för kommu
nal samverkan. Som två exempel på områden
där man skulle kunna underlätta för mindre
bärkraftiga kommuner att samverka med en
större grannkommun nämner Sören Häggroth
gymnasieskola och integration.

När Sören Häggroth snart lämnar över
stafettpinnen till regeringens utredare finns ett
gediget underlag att utgå ifrån. Vilken väg som
slutligen blir verklighet återstår att se, men som
rapportförfattaren framhåller kommer det tro
ligtvis att krävas en kombination av åtgärder för
att kunna uppnå en bärkraftig kommunstruktur.
– Det är mycket som tyder på att olika model
ler för att organisera den kommunala verksam
heten bör användas i olika delar av det kommu
nala systemet. Det är exempelvis uppenbart att
en sammanläggning av ett par glest befolkade
kommuner med svag skattekraft och minskande
befolkning inte utan ytterligare åtgärder stärker
kommunernas bärkraft, menar Sören Häggroth. W

— Vi står inför enorma utmaningar
och därför har vi tagit hjälp av Sören
Häggroth för att utreda förutsättningarna för en hållbar och bärkraftig svensk
kommunstruktur, säger Göran Färm,
Kommuninvests ordförande.

På gång

Kommuninvest medverkar på KOMMEK 2016
Den 17–18 augusti arrangeras KOMMEK i Malmö, den största mötesplatsen för beslutsfattare och

påverkare i den offentliga ekonomin. Kommuninvest medverkar i form av ett seminarium om
finansiering och skuldförvaltning. I vår monter möter du även våra kundansvariga för att bland
annat prata om Gröna lån och KI Finans.
Seminarium: Finansiering och
skuldförvaltning
I dag befinner sig den kommunala
sektorn i början av en period av
stora och omfattande välfärdsinvesteringar. I takt med ökade
investeringsvolymer har även
sektorns lånebehov vuxit och fram
till år 2024 förväntas låneskulden
fördubblas till 1 000 miljarder
kronor.
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I takt med att skulderna växer ökar
även fokus på kommunernas och
de kommunala bolagens skuldförvaltning, med avseende på till
exempel räntekostnader, räntekänslighet och refinansieringsmöjligheter. Baserat på rapporten
Kommunsektorns skuldförvaltning
— 2016 presenterar Kommuninvest
en unik analys av hur, på vilka
löptider och med vilka villkor, kom-

munsektorns aktörer finansierar
och räntesäkrar sina låneskulder. Seminariet syftar till att ge
åhörarna möjlighet att sätta sin
egen skuldförvaltning i ett större
perspektiv och att även jämföra
den med andras.
Medverkande
Mattias Bokenblom, forsknings
ansvarig, Kommuninvest

5 frågor till en förnyare

Ny struktur
ger ökat
byggande

TEXT: DAVID GROSSMAN FOTO: TERÉSE ANDERSSON

Först detaljplan. Sedan projekt. I Örebro
kommun har mark- och exploateringsförvaltningen vänt på byggprocessen med snabbare
hantering och ökat byggande som resultat.
Martin Willén, biträdande stadsbyggnadschef,
manar fler kommuner att följa efter.
Vad är den stora vinsten med er omvända byggplanering?

– Vi får fram färdiga detaljplaner som är generellt
hållna och öppna för många intressenter. Överklagan
den är avklarade och när ett fastighetsbolag kommer
med på båten så finns en färdig byggrätt.
Är det inte risk för att ni står med planer
som ingen är intresserad av?

– Risken finns förstås, men vi har koll på efterfrågan
och eftersom planen är rätt öppen kan det göras
ändringar som passar den som vill bygga.
Får man inte mer betalt med anbudsförfarande?

– Möjligen kan det trissas upp i enstaka projekt,
men vår bedömning är att ett fast marknadsmässigt
pris betalar sig bäst i längden. Vi får bra betalt för
marken.
Och resultatet hittills?

– För nyproduktion byggs det i takt med vad mark
naden efterfrågar: 1 000 nya bostäder klara i Örebro
varje år. Den bostadsbrist som råder är på begagnade
billiga bostäder.
Är det några som hänger på er modell?

– Vi vet att man gör det i Uppsala och att Stockholm
stad har ett område där man kan tänka sig att arbeta
enligt modellen. W
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Kommuninvest i Almedalen

Vem tar
ledartröjan?
Tisdagen den 5 juli
15.45–17.00 Seminarium
Hur kan ansvarsfördelningen mellan kommun, region och stat se ut i framtiden?
Vilka är de önskade effekterna av en ändrad ansvarsfördelning eller sammanslagning?
Hur påverkas effektivitet, hållbarhet, demokrati och öppenhet?
Vad ska avgöra kommuners storlek?

17:00–19:00 Mingel
Träffa Kommuninvests företrädare för samtal kring hållbar finansiering
av kommunsektorns investeringar.
Vi finns på Wisby Congress & Event
(Donnersgatan/Strandvägen)
Ingen föranmälan krävs.

www.kommuninvest.se/almedalen

