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BALANSAKTEN 
Låt mig börja att slå fast en sak. Sveriges kommun-
sektor står inför gigantiska – och i hög omfattning 
nödvändiga – investeringsbehov. Förutsättningarna 
kan tyckas bra. Det är god tillgång till finansiering 
och räntorna är extremt låga. I vissa fall till och med 
negativa. Är dessutom sektorns ekonomiska resultat 
goda, kan läget uppfattas som synnerligen lämpat 
för att ta stora och snabba kliv. Men låt oss stanna 
upp ett tag och fånga hela perspektivet innan färden 
fortsätter.

Vi märker att kommunerna tar höjd för utökade 
ansvarsuppgifter. I sin krönika i detta nummer av 
Dialog berör Mattias Bokenblom, forskningsansva-
rig på Kommuninvest, en central fråga för svenska 
lokala och regionala politiker. Var går gränsen 
mellan behovet av att skapa en hållbar välfärd och 
risken att hamna i en situation där man har investe-
rat för mycket? Alla kommuner har inte lika lätt att 
genomföra sina behövliga investeringar, eftersom till 
exempel demografiska och finansiella förutsättning-
arna varierar. Dessutom är det bara att konstatera 
att fler och fler kommuner uppger att investerings-
kalkylerna inte håller, då konkurrensen att bygga 
framförallt verksamhetsfastigheter har blivit sämre. 
Det lämnas färre anbud och kostnaden är i vissa fall 
30–40 procent högre än de preliminära uppskatt-
ningarna i investeringsbudgeten. Med andra ord, 
omdömet i valet av vilka investeringar man priorite-
rar  och förståelsen för de långsiktiga effekterna av 
en ökad investeringstakt kan inte nog betonas. 

biLLiga pengar har ändrat tankesättet hos många, 
inte minst när det gäller många privatpersoner, som 
inför ett bostadsköp riktar allt strålkastarljus på låga 
räntekostnader, med följden att själva lånebelop-
pet hamnar långt ut i skuggan. Med andra ord är 
inte räntenivån den enda parametern. Och den låga 
nivån kommer heller inte att bestå för evigt.

Mycket tyder också på att dagens relativt höga 
nivå när det gäller kommunernas ekonomiska resul-
tat inte kommer att vara bestående. Till vissa delar är 
resultatet dopat, till exempel genom reavinster och 
andra engångsintäkter.

Att tro att man som politisk beslutsfattare i en 
kommun eller ett landsting ska hitta den exakta 
positionen i sitt risktagande, är att söka efter det 
omöjliga, eftersom omvärldsfaktorerna är så många 
och ofta så svåra att påverka. Någon tänkare har ut-
tryckt saken på ett annorlunda sätt – att planera sin 
tillvaro i detalj är ungefär som att försöka numrera 
såpbubblor.

Om kOmmunsektOrn hittar en sund balans 
mellan nivån på välfärdsinvesteringar och uthållig 
ekonomisk bärkraft får vi inte svar på förrän i 
framtiden. Ett medskick är att ta höjd både för 
ökade driftkostnader och ökade finansierings-
kostnader. Detta för att undvika att hamna i en 
obehaglig situation där framtida kostnader för 
drift, underhåll och kapitaltjänst blir större än vad 
man har tänkt sig. 

Med detta sagt är min uppfattning är att den 
svenska kommunsektorn har förutsättningar att 
klara sina välfärdsinvesteringar på ett omdömesgillt 
och hållbart sätt. Och att de ökade investerings-
behoven stryker under betydelsen av kommunala 
finanssamarbeten.

intresset för kommunala finanssamarbeten 
smittar av sig. Först ut i Dialogs artikelserie om 
Kommuninvests syskon runt om Europa är det 
relativt nystartade Agence France Locale. Det ökade 
intresset för samarbetstanken förstärker behovet av 
förnuftiga kapitaltäckningsregler för affärsmodeller 
med lågriskprofil.

Kommuninvests trägna påverkansarbete för att EU 
ska besluta om rimligt dimensionerade bruttosoli-
ditetskrav fortsätter. Glädjande nog upplever vi hos 
vissa beslutsfattar- och påverkansgrupper nu mer 
än enbart sympatier, utan även erbjudanden om att 
driva frågan för att EU i sitt beslut ska ta hänsyn till 
vår särart. 

Som alltid gäller dock att inte sälja skinnet förrän 
björnen är skjuten. Med andra ord – arbetet 
fortsätter i syfte att ge rätta förutsättningar för 
kommunal samverkan inom finansområdet. 
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Välfärdsinvesteringen
I Karlstad har nya Operationscentrum byggts med patienten i 
fokus. Patienten slipper flyttas runt mellan olika lokaler. 
.

13

Samtal:
Om värderingar i vår tid 

Ordförande i Kommuninvest ekonomisk 
förening Göran Färm diskuterar med  

vice ordförande Linda Frohm.

20
Förnyaren:  

Mobil vård ger trygghet
Vårdsamverkan Skaraborg har 

infört mobila vårdteam. Nu följer 
andra landsting efter.

31
Intervjun:

”Sätt mer press”
Gunilla Glasare på SKL ser flera  

lösningar på bostadsbristen.  
Villkora mark kan vara en väg.

14
Almedalen:

Vem tar ledartröjan?
Stort intresse för frågorna 

kring ansvarsfördelningen mellan  
stat, region och kommun i framtiden.

26

Efter svensk modell
Agence France Locale blickade norrut och fann en modell  

värd att kopiera. Möt Kommuninvests franska systerbolag i Lyon.

5

Frivilliga medlemsavgifter hjälper
Föreningsstyrelsens sekreterare Thomas Åkelius är nöjd över 
medlemmarnas frivilliga insatser för att stärka Kommuninvest. 10
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2015 var ett bra år för kommuner-
nas ekonomi, i alla fall om man ser 
till resultaten. Enligt en sammanställ-
ning av Dagens Samhälle blev över-
skottet 27 miljarder kronor, varav 
tolv miljarder kommer från vinster i 
kommunala bolag, i första hand för-
säljningar av fastigheter. I resultatet 
ligger även återbetalda premier från 
AFA Försäkring.

Och pengar behövs i kommuner-
nas kassor – i år budgeteras inves-
teringar för över 65 miljarder. Till 
skolor, äldreboenden, bostäder och 
infrastruktur. 

Kommunerna med störst över-
skott i relation till invånarantalet är 
Kiruna, Luleå och Skellefteå. Sämst 
resultat var det i Hedemora, Härje-
dalen och Dorotea.

Stipendium 
till OpenART
Openart är 
Skandinaviens 
största biennal för 
samtidskonst i det 
offentliga rum-
met. 2015 pågick 
utställningen i 
Örebro från juni 
till början av 
september. För att 
stimulera utveck-
lingen av konst-
utställningen delar Kommun invest, en 
av OpenARTs samarbetspartners, ut ett 
resestipendium till utställningskuratorn 
Lars Jonnson. Stipendiet är i form av en 
resa till Japan.

– OpenARTs framgångar med 
konstnärer från andra kulturer känns 
angelägna att utveckla. Alla i Örebro, 
inte minst näringslivet, har att vinna på 
en stad där kultur och kreativa tankar 
odlas. När vi föreslog resmålet Japan 
för Lars blev han entusiastisk, säger 
Kommun invests VD Tomas Werngren.

Mer stöd till 
personalen
för att öka trivsel och 
minska sjukskrivningar hos 
sin personal inför Nordan-
stigs kommun personalstöd 
för medarbetarna. De 
anställda kan få rådgivning 
när det gäller till exempel 
relationer, sin hälsa och ekonomi. Stödet är frivilligt, helt kostnadsfritt och ska 
finnas dygnet runt. Det är inte tänkt att ersätta företagshälsovården. Trenden i 
många kommuner är att sjuktalen ökar. I Nordanstig är tio procent av de kom-
munanställda sjukskrivna. 

– Vi har inte högst i Hälsingland men det är alldeles för högt för att vi ska 
vara nöjda. Vi gör våra analyser, bland våra äldre ser vi högre sjukskrivningstal 
än bland våra yngre anställda, säger Fredrik Pahlberg, kommunchef i Nord-
anstig till tidningen Hela Hälsingland. 

Noterat

”Kommunernas 
investeringsboom 
har bara börjat.” 

Göran Färm, ordförande för Kommuninvest 
i Dagens Samhälle.

284 
MEDLEMMAR är vi nu i Kommuninvest ekonomisk 

förening. Vi välkomnar de senaste tillskotten  
Sollentuna kommun och Region Kronoberg.

Kommunerna slår vinstrekord
Kiruna går bra.

Lars Jonnson träffade  
den kände arkitekten 
Tadao Ando i Osaka.



Målet är att nå en marknadsandel på 25 procent av de 
franska kommunernas upplåning och att vara den mest  

transparanta aktören på lånemarknaden.  
Agence France Locale har hämtat inspiration från  

Kommun invest och döpt sitt stora konferensrum till Örebro.

Agence France Locale 
— Kommuninvest  

på franska

TEXT: JONAS LANNERING  FOTO: OLIVIER RAMONTEU

I sydöstra Frankrike ligger 
Lyon, landets tredje största 
stad, där Agence France 
Locale har sitt säte. 

5Kommuninvest Dialog #3 2016
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Det råder ett högt tempo 
denna dag 26 våningar upp 
i en av Lyons tre skyskra-
por, i bjärt kontrast till den 
lugna atmosfären ute på de 
fortfarande sommarheta 
gatorna. 

Här i ett litet finans-
distrikt i miniatyr finns Agence France Locale, 
den franska motsvarigheten till Kommuninvest. 

Att Agence France Locale inte lade sin verk-
samhet i Paris var ett självklart val för VD:n Yves 
Millardet. Dels finns de grundande medlem-
marna i södra Frankrike och dels är det en viktig 
symbol för en ny aktör på marknaden som skiljer 
sig från de traditionella kreditinstituten.

Sedan starten 2013 har Millardet och hans 
cirka 25 anställda sakta men säkert börjat 
etablera sig på den franska lånemarkna-
den. I dag är man 161 medlemmar, men 

antalet växer stadigt och det finns minst sagt gott 
om utrymme för expansion – den franska kom-
munsektorn består av nästan 36 000 kommuner. 
Det långsiktiga målet är att nå en marknadsandel 
på 25 procent av kommunernas lån och även 
om man har startat starkt så är det förstås lång 
väg kvar innan man kan nå samma position på 
marknaden som Kommuninvest och de andra 
europeiska systerorganisationerna. 

– Vi har en tydlig startupkultur och det präglar 
verkligen kontoret och de som arbetar här. På 
bara några år har vi hunnit med få ett banktill-
stånd och bygga en organisation som redan har 
en balansräkning på 1,5 miljarder euro, berättar 
Yves Millardet stolt. 

Kommunikationschefen Amandine Deguin vi-
sar runt på kontoret och vill förstås visa besöka-
ren från Sverige det stora konferensrummet.

– Örebro, här har vi det! säger Amandine 
Deguin, något osäker på uttalet.

Att det stora konferensrummet är uppkallat 
efter Kommuninvests hemort och att de andra 
konferensrummen är döpta efter städer som 
Copenhagen och Stockholm är förstås ingen 
tillfällighet. När Agence France Locale grunda-
des 2013 var det just norrut, mot Skandinavien, 
som blickarna riktades. Lars M Andersson, en av 
grundarna och före detta VD för Kommuninvest, 
har varit en nyckelperson också i uppstarten av 
det franska bolaget, ingår i bolagets styrelse och 
är dessutom ordförande i strategikommittén. 

Det är inte bara namnen på konferensrum-
men som hämtats från Sverige. Modellen med 
en separat ägarorganisation och ett kreditmark-
nadsbolag är likt den som finns i Kommuninvest, 
liksom att även den franska organisationen har 
solidarisk borgen och medlemsdemokrati med 
årsstämman som högsta beslutande organ.  

– Vi har verkligen fått väldigt mycket hjälp av 
våra systerorganisationer för att komma igång, 
särskilt genom Kommuninvest, där Lars M 
Andersson har bidragit med sina erfarenheter. Vi 
vill använda en modell som sedan länge fungerar 
bra i de nordiska länderna, berättar Yves Mil-
lardet.   

Behovet av en alternativ finansierings-
källa på den franska marknaden har 
enligt Yves Millardet vuxit fram under 
en lång tid. Dexia, en fransk-belgisk 

storbank, hade tidigare nästan hela den franska 
kommunsektorn som kunder. Banken blev också 
ett av de första offren under skuldkrisen 2011, 
detta för att man hade en strategi att finansiera 
långsiktiga lån med kortfristig upplåning. Vid 
krisen stod tusentals franska kommuner med 
lån i strukturerade produkter med mycket höga 
räntor i ett system som många ansett sig blivit 
inlurade i. Agence France Locale är fast beslutna 
att inte göra samma misstag.  

– Efter Dexias kollaps finns en lucka för oss 

35 870
 – antalet franska kommuner  

den 1 oktober 2016.

Vi har verkligen fått väldigt mycket hjälp av 
våra systerorganisationer för att komma igång. 
Vi vill använda en modell som sedan länge 
fungerar bra i de nordiska länderna.   ”
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att fylla, och det är viktigt att våra värderingar 
genomsyrar verksamheten. Vi vill vara den mest 
transparenta aktören på marknaden och jag 
kommer aldrig att anställa någon som varit med 
och sålt de typer av giftiga finansiella produkter 
till den franska kommunsektorn som vi tyvärr 
har sett tidigare, säger Yves Millardet med 
skärpa.

De kooperativa värderingarna är inte 
det enda som utmärker Agence France 
Locale. Den slimmade organisationen 
kan av naturliga skäl inte ha fysiska 

kontor över hela Frankrike och har därför istället 
satsat på digitala system som gör det möjligt för 
kunderna att hantera alla sina lån från datorer. 
Som nystartad finansmarknadsaktör har Agence 
France Locale inget tidigare bagage och man har 
därför kunnat anpassa hela verksamheten efter 

den digitala revolutionen och till den hårdare 
reglering som tillkommit efter den senaste finans-
krisen.  

På den sista punkten är det framför allt 
Ariane Chazel som har stort ansvar. 
Hon är chef för risk och compliance, 
vilket betyder att det är hennes jobb att 

se till att verksamheten uppfyller alla de krav och 
regler som ställs på kreditinstitut, både när det 
gäller inhemsk lag och på EU-nivå. Till sin hjälp 
har hon ett par medarbetare och en praktikant, 
en bråkdel av personalstyrkan i konkurrenternas 
motsvarande avdelningar. Med en bakgrund från 
en traditionell fransk storbank valde hon nyligen 
att gå över till Agence France Locale av två 
anledningar.

– Jag ville komma hit på grund av startupkäns-
lan, att starta en fristående verksamhet från a

AGENCE FRANCE LOCALE
GRUNDAT: 2013
HUVUDKONTOR: Lyon, Frankrike
ANTAL MEDLEMMAR: 161 
ANTAL ANSTÄLLDA: 25
RATING: Aa3 (stable)/ P-1 (Moody’s)

Agneta Marell, vice rektor på Umeå universitet

– Vi vill vara den mest transparenta 
aktören på marknaden och jag kommer 
aldrig att anställa någon som varit med 
och sålt de typer av giftiga finansiella 
produkter till den franska kommun-
sektorn som vi tyvärr har sett tidigare, 
säger Yves Millardet, VD.
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Ariane Chazel, chef för risk och 
compliance, ansvarar för att 
verksamheten uppfyller alla de 
krav som ställs på kreditinstitut, 
både när det gäller inhemsk lag 
och på EU-nivå.

noll är en rejäl utmaning. Det andra skälet är en 
önskan att skapa en ny typ av kreditinstitut, där 
värderingar som transparens och enkelhet spelar 
en stor roll, berättar Ariane Chazel.

En av hennes uppgifter är att hantera 
det kommande EU-regelverk som ställer 
högre krav på bruttosoliditet för kre-
ditinstitut (läs mer på sidan 10), något 

som man redan har tagit höjd för när bolaget 
startades. Hon tycker att organisationer som 
Agence France Locale och Kommuninvest ska 
särbehandlas i lagstiftningen. 

– Även om vi redan har en hög bruttosolidi-
tet, så är frågan principiellt viktig. Vi är därför 
delaktiga i de lobbyaktiviteter som sker för att 
vi ska undantas från regleringen, men vi är fort-
farande en ganska liten aktör så vi kan inte tala 

med lika kraftfull röst som till exempel  
Kommuninvest, förklarar Ariane Chazel.  

Hon, liksom flera av de andra med-
arbetarna, vill gärna måla upp en bild 
av Agence France Locale som en under-
dog i kamp med de stora bankerna. Det 

påminner mycket om Kommun invests egen historia 
där man har lyckats gå från ett mindre regionalt 
finanssamarbete till att bli den största långivaren 
i kommunsektorn. Yves Millardet hoppas på att 
kunna göra samma resa.  

– Vi var väldigt ifrågasatta av de stora bankerna 
när vi grundades. Men nu upplever jag att synen på 
oss börjar ändras och att fler förstår att vi stabilise-
rar marknaden. Om 10 år ska vi vara 2 000 med-
lemmar och marknaden ska uppleva oss som den 
mest transparenta aktören, säger Yves Millardet. W

Måhända lite svår-
uttalat namn på 

ett av konferens-
rummen, och en 
tydlig blinkning  

till Kommuninvest. 
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på årsmötet för Kommunaleko-
nomernas förening hade jag förmånen 
att dela några tankar om trender och 
utmaningar inom området kommunal 
finansiering. Jag inledde anförandet 
med en ansats som även utgör rubriken 
på denna krönika. Den första delen av 
rubriken är titeln på en bok av Olof 
Palme, publicerad 1968. Den andra 
delen utgör titeln på professor Assar 
Lindbecks självbiografi som kom ut 
2012. 

Jag tror att många politiker och 
tjänste män i kommunsektorn har upp-
levt den konflikt som kan finnas i skär-
ningspunkten mellan medborgarnas och 
välfärdens behov, politiska ambitioner 
och visioner och den ekonomiska verk-
lighet som alla parter måste förhålla 
sig till. 2016 är det kanske svårare än 
på många år att hitta balansen i denna 
intrikata ekvation. Behoven att bygga 
ut den kommunala välfärdsinfrastruk-
turen är tydliga. Det är till exempel 
uppenbart att det behövs fler platser i 
förskolor och skolor och att bostads-
situationen är prekär på många håll. 
Medborgarnas förväntningar sätter 
dessutom (ökande) krav på politiken 
att leverera de välfärdsfunktioner som 
efterfrågas. Samtidigt visar ekono-
miska framskrivningar att kommuner,  
regioner och landsting kommer få det 
allt tuffare att få intäkter och utgifter 
att gå ihop över tid. För att komplicera 
balansgången mellan olika intressen 
ytterligare har Riksbankens agerande 

lett till en situation där kommuner, re-
gioner och landsting nu kan finansiera 
hela eller delar av sina investeringar till 
negativ ränta. 

i en tidigare krönika har jag lyft fram 
att det finns få fakta som pekar på att 
låga räntor per automatik skulle leda 
fram till fler vidlyftiga investeringar i 
kommunsektorn. Med det sagt, är det 
ändå inte omöjligt att tänka sig att en 
utdragen period med negativa räntor 
förändrar både incitament och prefe-
renser hos landets förtroendevalda. I 
takt med att redan unikt låga finan-
sieringskostnader fortsätter att sjunka 
växer utmaningen för politiken att 
kunna säga nej till och aktivt välja bort 
investeringar som inte hade prioriterats 
under andra, mer normala, förutsätt-
ningar. Det finns med andra ord en viss 
risk att dagens situation orsakar en 
fartblindhet där investeringsbudgeten 
i förlängningen riskerar att bli mer av 
en önskelista än prioriteringslista och 
därmed skulle skuldsättningen i sektorn 
drivas upp.

Under 2015 uppmättes den största 
ökningen av kommunsektorns låne-
skuld och sedan 2010 har låneskulden 

ökat med i genomsnitt drygt 7 procent 
per år. Kommuninvest driver tesen att 
en växande låneskuld inte behöver vara 
ett problem i sig, men att kommuner, 
regioner och landsting måste arbeta 
med att upprätthålla sin långsiktiga 
ekonomiska bärkraft.

resuLtaten över tid bör ligga på en 
sådan nivå att de klarar av att bära 
ökande kostnader för både finansiering 
och drift. Till detta resonemang bör 
tilläggas att under de stundande åren 
behöver kommuner, regioner och lands-
ting arbeta tydligare med sina balans-
räkningar. Det vore önskvärt med sam-
tal i Kommunsverige kring hur mycket 
skulder och tillgångar ska tillåtas växa 
de kommande åren. Behövs det tuffare 
prioriteringar mellan olika projekt 
och nya finansieringslösningar för att 
hålla tillbaka en ökning av balans-
räkningen eller är ökad upplåning det 
bästa alternativet? Förhoppningsvis kan 
Kommuninvest, med sin unika position 
på marknaden, på ett konstruktivt sätt 
bidra till detta samtal.

Mattias Bokenblom  
Forsknings- och utbildningsansvarig,  

Kommuninvest

Kommentar Investeringar
 
 
POLITIK ÄR ATT VILJA,
EKONOMI ÄR ATT VÄLJA
En lång period med unikt låga finansieringskostnader ökar  
risken för överinvesteringar, varnar Mattias Bokenblom.
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” Det finns med andra ord en viss  
risk att dagens situation orsakar  
en fartblindhet.



Genom frivilliga medlemsinsatser 
har kommuner, landsting och  
regioner stärkt Kommuninvests 
kapital.

10 Kommuninvest Dialog #3 2016
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Stark buffert 
inför ny reglering

Resan mot ett starkare rustat Kommuninvest fortsätter. 
Dialog tog en pratstund med Thomas Åkelius,  

sekreterare i föreningsstyrelsen, för att få höra det  
senaste om kapitaliseringen av Kommuninvest. 

TEXT: JONAS LANNERING  FOTO: SHUTTERSTOCK

D en första januari 2018 för-
väntas de nya EU-reglerna 
träda i kraft, som tvingar 
kreditinstitut att ha större 
kapital. Kommuninvest har 
därför i flera år arbetat för 
att stärka bolagets egna 
kapital. Enligt den nuva-

rande metoden åstadkommer man detta främst 
genom frivilliga särskilda medlems insatser. De 
frivilliga inbetalningarna uppgick 2015 till 2,7 
miljarder kronor. En siffra föreningsstyrelsens se-
kreterare Thomas Åkelius var mycket nöjd med. 
Därtill kommer att de medlemmar som ännu inte 
uppnått den högsta insatsnivån betalar tillbaka 
en del av sin återbäring i Kommuninvest som en 
årlig insats. 

– Det var så fantastiskt att medlemmarna gick 
in med så mycket pengar under förra året. Det 
var viktigt för hela verksamheten. Att ha pålit-
liga ägare är också något som marknaden och 
myndigheterna lägger stor vikt vid, så det var ett 
styrkebesked för hela samarbetsorganisationen 
Kommuninvest, säger Thomas Åkelius. 

Av de 284 medlemmarna har redan 172 nått 
upp till högsta nivån av de frivilliga medlems-
insatserna. Utöver dem så valde några medlem- a

mar att göra insatser på en lägre nivå förra året. 
Totalt gjorde cirka 80 procent av alla medlem-
mar, någon typ av frivillig medlemsinsats 2015. 

Så vad kommer att hända framöver? Det 
första steget är enligt Thomas Åkelius att alla 
medlemmar fortsätter att i sin egen takt betala in 
sina delar av kapitaliseringen. Om detta görs en-
ligt plan beräknas Kommuninvest kunna stärkas 
med ytterligare cirka 1,5 miljarder kronor.

– Vi har utformat systemet så att med-
lemmarna själva kan välja i vilken takt de betalar 
in sina insatser. Alla kommuner kanske inte 
kommer att kunna nå upp till den högsta nivån, 
men de allra flesta ser ut att kunna det, berättar 
Thomas Åkelius. 

För många innebär den extra medlems-
insatsen ett stort engångsbelopp som 
därför måste beslutas i kommunfull-
mäktige vilket innebär en längre process. 

Kommuninvest skickade ut ett brev till medlem-
marna efter årsstämman där man berättade om 
läget i kapitaliseringen och för att ta reda på 
vilka medlemmar som vill göra en extra insats i 
år. 

– I nuläget har bara ett 20-tal medlemmar 
hunnit fatta beslut om sin medlemsinsats sedan 

2,7
MILJARDER KRONOR 

Så mycket återbetalades frivilligt 
in till Kommuninvest under 2015 

för att stärka bolagets kapital inför 
nya EU-regler.
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vi skickade ut brevet i maj. Det kan dröja till 
november innan de processerna är helt klara, 
berättar Thomas Åkelius. 

I den plan som tagits fram för kapitalför-
stärkningen finns utöver medlemmarnas 
insatser också ett nytt förlagslån. Förbere-
delserna för detta har inletts enligt Thomas 

Åkelius och mer detaljer kommer att kommuni-
ceras med medlemmarna under medlemssamrå-
den i januari och februari. 

– Vi har sedan tidigare ett äldre förlagslån på 
en miljard kronor men det uppfyller inte kraven 
i det kommande finansiella regelverket. Enligt 

– Jag skulle inte bli förvånad om 
kapitalökningen genom särskilda 
insatser kommer att överstiga en 
miljard i år, säger Thomas Åkelius.

nuvarande planer kommer vi därför att be 
medlemmarna att teckna ett modernare lån som 
kommer att leda till att det formella kapitalet i 
Kommuninvest ökar rejält när det är genomfört, 
berättar Thomas Åkelius. 

Med dessa insatser går arbetet med att stärka 
Kommuninvests bruttosoliditet hittills enligt den 
plan som föreningsstyrelsen har tagit fram. Vid 
oförutsedda händelser tillåter också de stadgar 
som röstades igenom på årsstämman 2015 flera 
andra vägar för att snabbare kunna stärka  
kapitalet. Men Thomas Åkelius ser dessa 
lösningar som en slags reservkapacitet i första 
hand. 

– Vid oförutsedda negativa händelser kan en 
extrastämma exempelvis besluta att de medlem-
mar som fortfarande inte uppnått den högsta 
insats nivån ska betala in den. Medlemmarna har 
tydligt sagt att de i nuläget inte vill använda sig 
av marknaden för att klara kapitaluppbyggna-
den. Så det ingår inte i vår planering.

– Baserat på förra årets erfarenheter och de 
signaler som vi redan nu har fått från medlem-
marna skulle jag inte bli förvånad om kapital-
ökningen genom särskilda insatser kommer att 
överstiga en miljard i år, säger Thomas Åkelius 
nöjt.

Göran Färm, ordförande i Kommun-
invest ekonomisk förening och Tomas 
Werngren, VD Kommuninvest, har 
under hela året haft löpande kontakt 

med politiker och tjänstemän i Bryssel för att  
berätta om hur Kommuninvest ser på regel-
verket och hur risknivån i kreditinstitut som 
Kommuninvest skiljer sig från traditionella 
banker. 

– Det finns inga konkreta besked i nuläget om 
bruttosoliditeten. Vi får troligtvis besked i den 
frågan efter årsskiftet. Det enda jag kan säga är 
att vi har fått positiva signaler i Bryssel om att 
det finns förståelse för att Kommuninvest bör ha 
en annan reglering än banker som bedriver verk-
samheten med en helt annan nivå av risk. Även 
bland svenska departement och myndigheter är 
denna inställning förhärskande, vilket lovar gott 
för framtiden, säger Thomas Åkelius. W

Att ha pålitliga ägare är också något som rating
institut lägger stor vikt vid, så det var ett styrke
besked för hela samarbetet med Kommuninvest.



Välfärdsinvesteringen

Operations- 
centrum  

i Karlstad 
TEXT: DAVID GROSSMAN  BILD: JENS MAGNUSSON

När patienter kommer till ett sjukhus 
för operation ska de inte behöva gå 
eller flyttas runt mellan olika lokaler 
– sådant skapar bara förvirring och är 

dessutom ineffektivt. Att lösa den problematiken 
var grundförutsättningen när Centralsjukhuset 
i Karlstad planerade för ett nytt Operations-
centrum för snart sju år sedan.

I dag står stora delar klart. Nu kan patienten 
gå till ett ställe, och mötas av vårdpersonal med 
olika yrken och uppgifter för dialog, tester, prov-
tagning och bedömning.

– Vi har lyckats att bygga runt patienten och vi 
har även fått en miljöklassad byggnad som med 
råge klarar de energimål som satts i vårt lands-
ting, säger Sven Olsson, som varit landstingets 
projektledare sedan byggstarten.

Det som nu står klart är 28 000 kvadratmeter 
med 15 nya operationssalar. Kvar är att bygga 
om 8 000 kvadratmeter och sex nya salar fram 
till 2018. Allt miljöcertifierat enligt LEED Gold 
där krav ställs på såväl låg energiförbrukning 
som bra miljöval av material. Operationscentrum 
är också den första sjukvårdsbyggnaden i Europa 
som är klassad som LEED Gold.

Miljökraven var också förutsättningen för att 
projektet skulle få ta Kommuninvest Gröna lån 
med en total lånesumma på lite över en miljard 
kronor. Totala budgeten för projektet är 1,35 
miljarder kronor i 2010 års penningvärde, i dag 
cirka 1,5 miljarder.

– Vi har hållit såväl tidplan som budget, kon-
staterar Sven Olsson. W
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”Kommunerna kan 
sätta mer press”

Gunilla Glasare, chef för avdelningen 
för tillväxt och samhällsbyggnad på 
Sveriges Kommuner och Landsting, tror 
på dialog och fler öppna dörrar mellan 
kommunal och privat verksamhet. 
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”Kommunerna kan 
sätta mer press”

Sverige ropar efter bostäder och de behövs nu.  
Gunilla Glasare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

menar att det finns en del som kommunerna kan 
göra för att snabba på byggprocessen. 

Situationen leder också till att nya lösningar  
testas, som i till exempel Västervik.

TEXT: ERIK HÖRNKVIST  FOTO: JENNIFER GLANS

Behovet är onekligen stort. I början av somma-
ren reviderade Boverket sin prognos; 710 000 
nya bostäder behövs de närmaste tio åren.

Därför är det inte så märkligt att knappt 
en dag passerar utan ett nytt inlägg i debatten 
om hur bostadsbyggandet ska öka.

Segdragna överklagandeprocesser pekas 
ofta ut som den stora boven. Eller så riktas 

strålkastarljuset mot att det tar lång tid för kommunerna att ta 
fram detaljplaner. Och nästa dag är det de höga byggpriserna som 
får sig en avhyvling.

Även om hon tillhör dem som kanske står frågan närmast, så 

är det sällan Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt 
och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
sticker ut hakan i debatten.  

– Jag gillar inte när man slår varandra i huvudet med enkla 
förklaringar, som att det enbart är kommunernas eller byggarnas 
fel. Det är ett sammelsurium av flera orsaker. Man måste förstå 
varandras bevekelsegrunder och alla kan göra sitt. 

Inte minst menar hon att debatten torgför många missförstånd 
och rena felaktigheter. 

– Det har länge varit en allmän sanning att det tar så lång tid 
att ta fram detaljplaner. Men i genomsnitt tar det inte mer än ett 
till två år. Visst händer det att det krånglas till och tar längre tid, a
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men det är undantagen, säger Gunilla Glasare.
I den rapport som SKL presenterade inför 

Almedalen, ”Så löser vi bristen på bostäder”, 
konstateras att det ofta dröjer mer än två år 
innan byggherren sätter spaden i marken där 
kommunen planerat för flerbostadshus. Längre 
tid än det tar för kommuner att arbeta fram en 
detaljplan, med andra ord. 

Detta fick stor uppmärksamhet efter 
Dagen Nyheters granskning av hur 
byggherrar medvetet bygger bostäder 
etappvis. Detta som en medveten stra-

tegi för att pressa upp priserna. 
– Det framstår nästan som att byggherrarna 

gör detta mer eller mindre av illvilja. Men det är 
ju egentligen ganska självklart. Byggföretagen 
ska leverera så mycket vinst som möjligt. Då är 
det dumt att bygga för mycket på en gång. Sedan 
kan det också finnas rent praktiska förklaringar 
som att man i samarbete med kommunen behö-
ver bli klar med planering av vatten och avlopp. 
Eller att det är svårt att få tag i den kompetens 
som behövs.

Men nog om detta. Gunilla Glasare vill hellre 
tala om vad kommunerna faktiskt kan göra för 
att få fart på byggandet. 

– Kommunerna kan sätta mer press på byg-
garna. Ett sätt är att dela upp marken så att inte 
en ensam byggherre sitter på allt. Då blir det 
en konkurrenssituation där man tävlar om att 
komma igång för att sälja sina bostadsrätter. 

Ett annat sätt är att villkora den mark kom-
munen säljer. Är inte bygget igång inom en viss 
tid går marken till någon annan. Eller så tidsbe-
gränsar man hur länge detaljplanen ska gälla. 

– Att villkora för en viss andel hyresrätter är 
desto svårare. Man får inte göra det i detaljpla-
nen. Men man kan villkora det på andra sätt, 
exempelvis att skriva in det i köpehandlingarna. 

Man kan också laborera med olika markpriser 
för bostads- respektive hyresrätt. Men det är inte 
helt enkelt, säger Gunilla Glasare.

Och så dyker ännu ett missförstånd upp som 
behöver redas ut. 

– Många menar att kommunerna säljer 
marken för dyrt. Men kommunerna ska sälja till 
marknadspris. Vi äger ju marken tillsammans 
och det är inget som ska reas ut.

Inte heller är det så enkelt att om man bara 
byggde till lägre kostnad så blir det billigare att bo.

– Kopplingen är egentligen ganska svag. Alla 
förstår att en bil inte blir billigare om tillver-
karen kommer på ett smartare sätt att tillverka 
den. De säljer till det pris folk är villiga att 
betala. Det är samma sak på bostadsmarknaden, 
säger Gunilla Glasare. 

Men helt utan betydelse är inte byggpriset.
– I kommuner där det är på vippen att bola-

gen kan få en acceptabel vinst kan en billigare 
byggmetod vara avgörande.

Därför genomför SKL Kommentus 
(erbjuder ramavtal och upphandlings-
stöd till främst offentlig sektor) just 
nu en stor upphandling med målet att 

ta fram två ramavtal för ett lägre respektive ett 
lite högre standardiserat flerbostadshushus. 

– Det är samma tanke som Sveriges Allmän-
nyttiga Bostadsbolag, SABOs kombohus (se nästa 
sida), men vi gör något som inte ska krocka med 
det som redan finns, säger Gunilla Glasare.

Att riksdagen för drygt två år sedan rent 
formellt stoppade kommunernas möjlighet att 
ställa särkrav menar Gunilla Glasare har i prak-
tiken inte inneburit någon större skillnad. 

– För byggherren är det så klart obekvämt om 
kommunen ställer en massa speciella krav. Och 
kommunerna måste förstå konsekvenserna av 
de krav man ställer. 

Många menar att kommunerna säljer marken  
för dyrt. Men kommunerna ska sälja till  
marknadspris. Vi äger ju marken tillsammans  
och det är inget som ska reas ut.

– Ibland låter det som att allt över-
klagas, men så är det inte. Av alla 
detaljplaner är det 24 procent som 
överklagas, men bara i två procent 
av fallen får den som överklagar 
rätt, poängterar Gunilla Glasare.

a
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SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG (SABO): 

FÄRDIGA HUS PÅ ETT ÅR

För sex år sedan satte SABOs bygg-
herregrupp igång idéarbetet med 
att ta fram ett förslag på standar-
diserade hus som skulle kunna 

byggas om och om igen. Lösningen blev 
Kombohusen som fått sitt namn eftersom 
de är tänkta att fungera som komplet-
teringshus i befintliga områden. Genom 
att typhuset redan har ramupphandlats 
blir husen mer ekonomiskt fördelaktiga 
att bygga och fler vågar investera, även i 
mindre attraktiva områden. 

– Kombohusen har gjort det möjligt att 
bygga i c-lägen och på marknader där det 
tidigare var omöjligt, säger Jonas Högset, 
ansvarig för nyproduktion på SABO. Själva 
typhusidén som Kombohusen grundar 
sig på gör också att byggprocessen blir 
kortare. Jag känner till flera projekt där 
man byggt Kombohus och har klarat sin 

process från beslut till färdigt hus på cirka 
ett år. 

I dagsläget finns drygt 7 000 lägenheter 
utspridda över hela landet som antingen 
är byggda eller som är i process att byg-
gas. SABO har sedan lanseringen arbetat 
med tre ramavtal varav två fortfarande är 
aktiva. 

– F rån det att vi startade har vi nått ut 
till över 90 kommuner som är i process 
att bygga. Sista året har det fullkomligt 
exploderat, säger Jonas Högset. 

Sigtuna är en av de kommuner som 
har byggt inom alla tre ramavtal. 
Men även Strömstad, Trelleborgs-
hem och Katrineholms Fastigheter 

har valt att satsa stort på Kombohus.  
Att husen är billigare att bygga beror en-

ligt Jonas Högset framförallt på att samma 

produkt kan byggas om och om igen. 
– Genom att entreprenörerna kan få 

upp en volym är det också möjligt att 
pressa priserna. Vi ser bolag som inte har 
byggt på 15 år som nu vågar börja bygga 
Kombohus. 

Nyligen gav regeringen Boverket 
i uppdrag att tillsammans med 
Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) undersöka hur fler 

regelförenklingar kan göras för att under-
lätta byggnationen av serietillverkade hus. 
Utgångspunkten är att en regelförenkling 
skulle kunna korta processen ytterligare 
och innebära att fler väljer att bygga. 
500  000 kronor kommer att avsättas 
under 2016 och 2017. 

SUSANNA SKÖLD 

SABOs Kombohus har möjliggjort 
snabbt byggande till lägre kostnader i 
kommuner som behöver fler bostäder. 
Störst betydelse har husen fått för att 

öka byggandet i områden som tidigare 
inte ansetts tillräckligt attraktiva. 

Kommuninvest Dialog #3 2016
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Men att begränsa kommunernas möjligheter 
ytterligare är inget Gunilla Glasare vill se. 

– Men att helt lämna till byggbranschen att 
driva på utvecklingen, eller att bara lita på en 
trögrörlig myndighet, tycker jag vore synd. 
Och i slutänden är det ändå självreglerande. 
Ställs det för svåra krav kommer ingen att 
bygga.

Gunilla Glasare tror att bättre dialog 
är en viktig framgångsfaktor. Hon 
tror att förståelsen för de ofta kom-
plexa sambanden skulle öka om det 

blev lite mer öppna dörrar mellan kommunal 
och privat verksamhet. 

– Varje gång kommunen skriver i en plats-
annons att man ska ha erfarenhet av att arbeta 
i en politiskt styrd organisation stänger det 
viktig kompetens ute. Stryk det! Det kan ha 
minst lika stort värde att ha jobbat i ett företag 
som har varit motpart i en förhandling.

Finns förtroendet menar Gunilla Glasare att 
byggherren mycket väl kan börja sin planering 
redan under tiden som bygglovs- och detalj-
planprocessen pågår. Med ett bra samarbete 
vet byggaren att detaljplanen kommer gälla, 
även om den överklagas.

– Ibland låter det som att allt överklagas, 
men så är det inte. Av alla detaljplaner är det 
24 procent som överklagas, men bara i två 
procent av fallen får den som överklagar rätt.

I våras presenterade den då nytillträdde bo-
stadsministern Peter Eriksson 22 punkter 
för ökat bostadsbyggande. Så gott som 
samtliga berör mer eller mindre kommu-

nerna.
– Överlag tycker jag att det är bra punkter. 

Men jag är lite skeptisk till att rota alltför 
mycket i lagstiftningen. Det är inte där hindren 
sitter. Det går att öka byggandet utifrån dagens 
förutsättningar. W

Jag är lite skeptisk till att rota  
alltför mycket i lagstiftningen.  
Det är inte där hindren sitter.
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Migrationsverket i Västervik var i 
akut behov av bostäder för att de 
asylsökande i kommunen skulle ha 
någonstans att bo. Då föddes idén 

om att bygga flyttbara modulhus som kom-
munen kunde hyra ut till Migrationsverket med 
längre avtalstid. 

Västerviks kommun var först ut med att till-
sammans med Migrationsverket testa en helt ny 
modell för att öka byggandet och få fram fler 
bostäder till de asylsökande i kommunen. 

– Bakgrunden var att Migrationsverket 
undersökte möjligheten att kunna sänka sina 
hyreskostnader samtidigt som fler boenden 
behövdes i kommunen på grund av flyktingsitu-
ationen, berättar Christina Ekstrand, verksam-
hetschef för Integrationsgruppen i Västerviks 
kommun. 

Eftersom Migrationsverket var villiga 
att teckna långa hyresavtal med kom-
munen ökade också viljan att investera 
i husen från kommunens håll. 

– Kommunen såg en säkerhet i de långa av-
talen med Migrationsverket och kunde därför 
tänka sig att investera i modulhusen. Dessutom 
fanns möjligheten för kommunen att kunna 
använda husen för andra ändamål, till exempel 

som äldreboenden, om behovet skulle minska, 
säger Christina Ekstrand.  

I juli förra året tecknade Migrationsverket 
avtal med det kommunala bostadsbolaget 
Västervik Bostads AB och fyra månader senare 
stod de åtta lägenheterna som omfattades i 
pilotprojektet klara. 

För Migrationsverkets del har model-
len gjort att hyreskostnaderna har 
minskat till nästan hälften i jämförelse 
med andra avtal. Dessutom har de 

asylsökande fått en bättre möjlighet att kunna 
etablera sig på orten genom att de kunnat bo 
kvar på samma ställe en längre period. 

Sedan husen stått färdiga har intresset från 
andra kommuner varit stort. 

– Vi har haft besök från både regeringen och 
kommunpolitiker, berättar Christina Ekstrand. 

Själv tror hon att modellen blivit fram-
gångsrik i kommunen för att modulhusen kan 
användas även efter att behovet för asylboen-
den minskat. 

– Det råder bostadsbrist i större delen av 
landets kommuner så det finns fortfarande ett 
stort behov av fler bostäder runt om i landet, 
säger Christina Ekstrand. 

SUSANNA SKÖLD

VÄSTERVIK: 

FLEXIBELT MED FLYTTBARA HUS

Det byggdes åtta lägenheter om 
ungefär 70 kvadratmeter vardera i 
modulhusen i Västervik. Den totala 
investeringskostnaden för modul-
husen uppgick till 11,2 miljoner kronor, 
och byggkostnaden blev 18 700 
kronor per kvadratmeter.
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Om värderingar  
i vår tid

I vår tid som kännetecknas av höghastighet och snuttifiering 
är det angeläget att ta sig tid för goda samtal om hur vi ska förhålla oss 

till tillvaron. Göran Färm och Linda Frohm, ordförande 
respektive vice ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening 

träffades för en diskussion om värderingar. 
En av slutsatserna från mötet är just att levande samtal om värderingar 

är en förutsättning för att de ska fungera i verkligheten.

Linda Frohm börjar med att 
svara på frågan om vad värde-
ringar betyder för henne:

– Världen förändras och det 
gör också värderingar. Då är 
det viktigt att man hela tiden 
utmanar sina tankar när det 
gäller värderingar. Även om 

vissa grundvärderingar är eviga, så möter man 
ofrånkomligen nya frågeställningar. Det kan jag 
uppleva i den kommun som jag själv bor i,  
Kalix. Där hamnar vi ofta i frågeställningar där 
det finns ett mål, till exempel att öka invånar-
antalet. För att nå dit blir det viktigt att skapa 
förutsättningar för företag att etablera sig. Och 
då måste man hela tiden i tanken pröva vilka 
medel som är tillåtna för att nå målet. 

Göran Färm: Det är rätt många värderingar som är 
stabila och som vi måste slå vakt om. Kopplat till 
min tidigare roll som EU-parlamentariker har jag 

TEXT: GÖRAN TIVENIUS  FOTO: KARI KOHVAKKA

på plats talat om demokratifrågor i till exempel 
Kenya och för oppositionspolitiker från Vitryss-
land. Det ger perspektiv. När det gäller Sverige är 
en förklaring till vår stabilitet att vi har mängder 
av värderingar gemensamt. Oavsett om du är 
socialdemokrat, moderat eller liberal, finns det en 
grundläggande samsyn på demokrati, mänskliga 
rättigheter och så vidare som vi inte behöver 
bråka om. Det ger en stabil grund. Å andra sidan 
är vi ju lyckligtvis inte överens om allt.

L åt oss gå till Vitryssland där presiden-
ten officiellt får i princip 100 procent 
av alla rösterna. Oppositionen är 
nedtryckt och ett enda synsätt gäl-

ler – presidentens. Det är förstås förödande. I 
Kenya slog man tidigare bokstavligt talat ihjäl 
varandra i valkampanjer. Nu verkar man ändå 
ha hittat ett slags mellanläge där man kan vara 
överens om vissa värderingar, trots att man har 
olika uppfattningar om hur landet ska utvecklas.

BAKGRUND/GÖRAN FÄRM 
OCH LINDA FROHM
 
Göran Färm är ordförande i Kom-
muninvest ekonomiska förening. 
Han har tidigare varit kommunalråd 
och ledamot av kommunfullmäkti-
ge (S) i Norrköping 1994-2010, och 
är sedan valet 2014 åter ledamot i 
kommunfullmäktige. Han har även 
suttit i Europaparlamentet  
sammanlagt 13 år. Våren 2014 ledde 
han Europaparlamentets valöver-
vakningsdelegation i Ukraina.

Linda Frohm är vice ordförande i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 
Hon är aktiv politiker sedan 2010 
och är bland annat ledamot i Kalix 
kommunstyrelse, Kalix kommun-
fullmäktige, förbundsordförande 
för Moderaterna i Norrbotten, 
parti styrelsen för Moderaterna samt 
driver en koncern inom fastighet- 
hotell-  och restaurangbranschen.
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Linda Frohm: Det är viktigt att hålla diskussionen 
om värdegrunden levande och inte ta en sund 
värdering som osårbar.
Göran Färm: I sammanhanget vill jag betona att 
det oftast handlar om grundvärderingar som 
inte är specifikt svenska eller europeiska – utan 
universella!

Sverige förändras och ett exempel är den stora invand-
ringen. Tror ni att den påverkar våra värderingar?
Göran Färm: Jag är övertygad om den kommer att 
påverka på ett eller annat sätt. Vi får hoppas att 
de värderingar som finns i Sverige beträffande 
kvinnors och mäns lika rätt kommer att omfat-
tas av dem som kommer hit.

Sverige har även på ett sätt varit lite avant 
garde när det gäller synen på kvinnors roll i 
arbetslivet och männens roll i familjen. Just inom 
området lika rätt oavsett kön tror jag att det 
kommer att ta tid att skapa en samsyn.
Linda Frohm: Jag delar Görans bild. Det är också 

angeläget att vi alla hela tiden arbetar för att 
komma vidare i våra värderingar och att det 
genomsyrar verkligheten. Till exempel minskar 
klyftan mellan kvinnors och mäns lika lön för 
lika arbete, men det finns fortfarande väldigt 
mycket kvar som måste hända. Titta bara på 
styrelsesammansättning i börsnoterade bolag 
och fördelning av föräldrapenning. 

Det kommer att ta tid för nya invånare 
i Sverige att omfamna värderingar 
om kvinnors och mäns lika rätt. Och 
vi kan som sagt inte nöja oss med de 

framsteg som har gjorts hittills. Alla måste vara 
med på den fortsatta resan.

Ofta upplever vi som har bott lite längre i Sve-
rige oss själva som väldigt inkluderande och nu 
ställs detta på sin spets. Är vi verkligen så inklu-
derande när det kommer till kritan? Hur agerar 
vi i familjen, i politiska sammanhang, i samfund 
och föreningar, fortsätter Linda Frohm. 

– Det är rätt många värderingar som 
är stabila och som vi måste slå vakt 
om, säger Göran Färm.
– Det är viktigt att man hela tiden 
utmanar sina tankar när det gäller 
värderingar. Även om vissa grund-
värderingar är eviga, så möter man 
ofrånkomligen nya frågeställningar, 
menar Linda Frohm. 

a



— Jag tycker dessa frågor får rätt 
stor uppmärksamhet och att det 
finns en uppriktig strävan att det 
inte ska stanna vid ett policy-
dokument, utan även leda till sunda 
beteenden. Tidigare tyckte jag att 
det fanns ett visst mått av hyckleri. 
Ett uppträdande blev bara dåligt 
först när det uppdagades, säger 
Linda Frohm.
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Göran Färm: Här gäller det också att vi inte 
splittrar genom att peka ut andra kulturer och 
hävda att det är omöjligt att hitta gemensamma 
lösningar. I Norrköpings kommun har vi nyligen 
haft en fullmäktigedebatt om man ska förbjuda 
kommunanställda att bära slöja. Denna debatt 
blev väldigt avslöjande där somliga menade att 
ett förbud enbart hade med praktiska skäl att 
göra – ’man ska kunna se den man talar med’. 
Men i debatten kom det fram frågor som ’ska 
vi verkligen ha in den sortens kulturer i vårt 
land?’. Några målade upp en bild av att alla 
som kommer som nyanlända till Sverige är helt 
olika oss. Det är fel. Ta den muslimska gruppen 
som exempel. Det är långt ifrån alla som har en 
reaktionär syn på kvinnor. Det är viktigt att inte 
schablonisera och måla upp motsättningar som 
inte finns, utan i stället fokusera på de verkliga 
problemen.

Hur kan man träna politiker och tjänstemän i 
värderingsfrågor, till exempel beträffande hur man 
finansierar och representerar? 
Linda Frohm: Det finns förstås policyer som beskri-
ver hur man ska arbeta. Men det intressanta är 
när de ska tillämpas i praktiken och man ställs 
inför verkliga val. Vad händer när man ställer 
många nya arbetstillfällen mot ett långsiktigt mil-
jötänkande? Här är det viktigt att ha diskussioner 
levande både i partier och breda demokratiska 
församlingar. I de sistnämnda sammanhangen 
kanske man inte kan bli överens om allt, men 
förhoppningsvis hitta en gemensam nämnare.
Göran Färm: En bra ledstjärna är hållbarhets-
principen. Den innebär att man inte enbart ska 
se till sitt eget närområde, utan väga in omvärl-
den. Dessutom ska du inte vara kortsiktig, utan 
ta hänsyn till kommande generationer. Och  
besluten ska vara hållbara ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt. Checkar man av stundande be-
slut med denna princip, så har man en bra väg-
ledning för vad som är rätt eller fel. Låt hållbar-
hetstestet vara en del av politikerutbildningen.

Efter tidigare politikerskandaler i bland 
annat Motala och Gävle på 1990-talet, 
så har det skapats ordentliga regelverk 
för representation, gåvor, resor, ersätt-

ningar med mera. I det parti som jag represen-
terar så skriver vi dessutom kontrakt med våra 
politiker – har man sitt namn på valsedeln så 
lovar man att följa ett antal grundläggande 

principer. För mig har det gällt både inför valet 
till kommunfullmäktige och Europaparlamentet, 
säger Göran Färm. 
Linda Frohm: I mitt parti har vi exakt samma sak. 
Varje kandidatutbildning avslutas med att man 
får skriva på ett kontrakt. Det är inte juridiskt 
bindande, men är en tydlig fingervisning.
Göran Färm: Detta leder också till att alla måste 
fundera på dessa frågor. Man kan inte säga 
att ’detta har jag aldrig hört talas om’. Det är 
framför allt avgörande att ledande företrädare 
lever som man lär. För gör dom inte det, spelar 
det ingen roll vad som står i regelböckerna.

Sedan är inte jag någon vrålmoralist. Jag 
tycker att det kan vara okej att en kom-
mun i ett visst sammanhang bjuder på 
vin till maten, så länge det är måttligt, 

fortsätter Göran Färm.
Linda Frohm: Jag kom in i politiken ganska sent. 
Ett av de områden som jag funderade mycket på 
handlar om representation och andra uppträ-
dandefrågor. Nu tycker jag att dessa frågor får 
rätt stor uppmärksamhet och att det finns en 
uppriktig strävan att det inte ska stanna vid 
ett policydokument, utan även leda till sunda 
beteenden. Tidigare tyckte jag att det fanns ett 
visst mått av hyckleri. Ett uppträdande blev bara 
dåligt först när det uppdagades.

Uppmärksammar Kommuninvests arbetsutskott och 
styrelse värderingar i tillräcklig omfattning?
Göran Färm: Jag tycker att vi är rätt aktiva inom 
detta område, även om vi säkert skulle kunna 
arbeta ännu mer. Linda och jag har haft speci-
ella övningar med företagsledningen för att gå 
igenom alla regelverk som har skapats kring 
löner och arvoden, representation och resor och 
mycket mer. Här har vi checkat av så att det 
finns policyer inom alla viktiga områden.

Kommuninvest lever i en speciell situation. Å 
ena sidan är vi en kommunal verksamhet, men 
å andra sidan rör vi oss på den globala finans-
marknaden. I den senare världen är det andra 
normer som gäller. Detta faktum måste vi han-
tera på ett rimligt sätt. Ska man till exempel vara 
borta en vecka i Japan är det inte smart att flyga 
för billigt så att man kommer fram outvilad eller 
att bo på ett dåligt hotell. Här måste det finnas 
förutsättningar för att kunna göra sitt jobb på 
ett vettigt sätt. Vårt synsätt betyder att Kom-
muninvest ibland måste representera på villkor 
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som vissa banker eller investerare är vana vid. 
Naturligtvis får man inte spåra ur och hamna i 
överdrivna beteenden. 

Här tycker jag att vi också har ett ansvar att 
visa upp våra kommunala grundvärderingar. 
Och de handlar inte om att gå på nattklubbar 
eller annat.

Har någon av er som politiker stått inför något svårt 
moraliskt vägskäl?
Linda Frohm: Nej, jag tycker inte det. Jag är fri-
tidspolitiker och samtidigt företagare. Och det är 
viktigt att hela tiden fråga sig vilken hatt jag bär 
vid ett aktuellt tillfälle: ”Representerar jag mitt 
företags intressen eller är jag här som förtroen-
devald? Kan det finnas några intressekonflikter?” 
Ordet ’förtroendevald’ står för någonting annat 
än att vara anställd eller företagare. 

När jag alldeles nyss sa att jag inte har stått 
inför något svårt moraliskt vägval, så kanske jag 
ändå har gjort det, men utan att reflektera över 
det, eftersom valet har varit så givet.
Göran Färm: Jag kom in i politiken på allvar i början 
av 1990-talet. På den tiden var regelverken både 
färre och lösligare. Jag har alla gånger varit med på 
en och annan hockeymatch där jag blev bjuden på 
biljett, mat och kanske även övernattning.

Den allra vanligaste etikproblematiken förr 
var kopplad till byggbranschen, där man inte 
hade den syn på representation och gåvor som 
vi numera har. I mitten av 1990-talet föddes – 
kopplat till ett antal skandaler – en välgörande 
debatt om värderingar. Då började man på allvar 
att skapa tydliga regelverk.

De svåraste värderingsfrågorna tycker 
jag handlar om politiska beslut som 
har stora konsekvenser. Låt mig 
ta Norrköping som exempel. Un-

der 1990-talet råkade vi ut för en av Sveriges 
största industrinedläggningar någonsin då 
2  500 anställda förlorade sina jobb på kort tid i 
samband med att Ericsson stängde i Norrköping. 
Ett antal tunga textilföretag hade också lagt 
ned sin verksamhet. Redan innan detta hände 
var arbetslösheten hög. Då fanns det de som sa 
att Norrköping borde bli stödområde så att vi 
snabbt kunde få en särbehandling med ersätt-
ningsindustrier. Jag kände att detta var fel. En 
snabb lösning innebar en risk att vi skulle fastna 
i ett låglöneträsk och fortsätta vara en gammal-
dags industristad med osäkra framtidsutsikter. 

Trycket på att Norrköping skulle försöka bli ett 
stödområde var mycket starkt. Men vi valde en 
annan strategi som bland annat gick ut på att vi 
skulle etablera ett universitet och utveckla mer 
avancerade näringar. Men detta beslut betydde 
på kort sikt att ett antal industriarbetare från 
Ericsson nedläggningen faktiskt inte fick några 
nya jobb. Detta var tungt. De politiska  
debatterna var tuffa, inte minst inom mitt eget 
parti som i stor utsträckning företräder industri-
arbetarna. Det hade varit bekvämare att välja 
subventionsvägen. Men går vi tillbaka till den 
hållbarhetsprincip vi har nämnt tidigare under 
detta samtal, så visade sig den långa vägen vara 
klokare, säger Göran Färm.
Linda Frohm: Görans resonemang om betydel-
sen av kompetensutveckling leder till en ännu 
tuffare kamp framöver. Den handlar om vilka 
kommuner och vilka arbetsgivare som ska fånga 
upp den bristvara som personer med högkompe-
tensprofil utgör. Hur långt kan – och ska – man 
gå för att attrahera dessa personer för mitt 
landsting eller min kommun? Hur många och 
utvecklade regelverk vi än skapar för att styra 
våra beteenden, så kommer det alltid att dyka 
upp nya områden och val som vi måste fundera 
kring.

I den här diskussionen är det viktigt att man 
inte hamnar i en situation där politiker blir så 
rädda att göra fel att man inte gör någonting 
alls. Att vara passiv är det enklaste sättet att 
slippa kritik. 

Tvärtom tror jag att vi måste bli mer  
aktiva framöver. Det finns mycket vin-
ning för en politiker att resa, att träffa 
nya människor och fånga nya idéer, 

säger Linda Frohm.
Göran Färm: Ibland måste man också våga ta en 
match med sitt eget parti. Som förtroendevald är 
du en del av ett kollektiv som företräder de idéer 
som väljarna har röstat på. Samtidigt måste man 
ha integritet och personligt ansvar att samtala 
om frågor som du känner måste ventileras or-
dentligt. Jag har i ett annat sammanhang använt 
begreppet ”röstboskap”, vilket naturligtvis inte 
är bra för en demokratisk kultur. 
Linda Frohm: Här berör Göran en enormt viktig 
sak – att en individ vågar säga emot. Gör vi inte 
det när vi tycker att det behövs, kan situationen 
bli farlig. Historien har visat att grupp-psykologi 
kan vara förödande för etik och moral.
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Hur ser ni på Kommuninvest med värderings- 
glasögonen på?
Göran Färm: Kommuninvests val av affärs modell 
– en kooperativ förening enligt principen en 
medlem är lika med en röst – är i sig ett uttryck 
för en värdering. Denna demokratiska modell för-
utsätter transparens för medlemmarna och deras 
delaktighet när det gäller arbetssätt och vägval. 

Whistleblowers — det vill säga en person som inifrån 
en verksamhet läcker information om något hen 
anser vara fel — är ett begrepp i tiden. Kommentar!
Göran Färm: Om något verkar vara fel så måste 
man kunna berätta detta utan att bestraffas. 
Sedan länge finns en rätt för offentliga tjänste-
män att lämna ut upplysningar till bland annat 
medier. Det är dessutom en ny lag på gång om 
särskilt skydd för repressalier mot arbetstagare 
som slår larm om allvarliga missförhållanden 
och som föreslås träda i kraft 2017.

Sedan finns det förstås verksamheter som av 
säkerhetsskäl måste undantas från rätten att 
läcka information.

Kommuninvest står under Finansinspektio-
nens kontroll inom många områden. I vissa 
situationer har vi affärshemligheter som inte får 
släppas ut. 

Att vara visselblåsare är som grund okej. Men 
jag tycker att det ska förutsätta ett gott uppsåt, 
inte att läcka hemligheter till konkurrenter.

Ska man alltid tala sanning?
Linda Frohm: Absolut. Men det betyder inte att 
man måste berätta allt. Ibland kan en verksam-
het befinna sig i en avgörande förhandlingssitua-
tion där information helt enkelt inte får läcka 
eller ens kan kommenteras. 
Göran Färm: Jag håller med. Ta handelsavtal 
mellan EU och USA som ett exempel. Här finns 

en väldig kritik mot förhandlingar i slutna rum. 
Men det skulle vara omöjligt att förhandla fram 
ett bra avtal om alla förhandlingspositioner 
ständigt var offentliga. Så i vissa fall finns det 
definitivt en gräns för öppenhet.

Här ser jag också att medierna har ett 
ansvar. Det kan vara frestande att 
beskriva en situation som en kon-
frontation, medan det i själva verket 

är ett naturligt samtal mellan personer som har 
olika åsikter. En sådan massmedieansats främjar 
inte öppenhet, utan riskerar i stället leda till att 
samtal förs i en ännu mer sluten miljö, säger 
Göran Färm.

Har ni några goda exempel på en verksamhet som 
hanteras med sunda värderingar? Era svar kan ju 
innebära en risk, för i morgon kanske några felaktig-
heter uppdagas när det gäller just det föredöme som 
ni nämner.
Göran Färm: Jag tar risken och nämner flykting-
mottagandet. Här menar jag att myndigheter, 
privatpersoner och civilsamhället har ställt upp 
i en svår situation på ett fantastiskt fint sätt. 
Frivilligarbetet har varit avgörande för stämning 
och kvalitet i detta arbete.
Linda Frohm: Utan att nämna någon verksam-
het vid namn, så har jag kommit i kontakt med 
sådana som egentligen inte omfattas av ett så  
gediget reglemente som politiken och den of-
fentliga sektorn. De väljer att lägga tid och 
resurser för att bli transparenta och samtala 
kring etikfrågor. Det betyder att värderingar inte 
alltid måste initieras uppifrån, utan kan födas 
underifrån, utan att någon lag tvingar fram ett 
beteende. Och detta är jätteviktigt, för det finns 
ju ett antal exempel på företagsskandaler som 
kan förklaras av en osund kultur. W

Som förtroendevald är du en del av ett kollektiv 
som företräder de idéer som väljarna har röstat 
på. Samtidigt måste man ha integritet och  
personligt ansvar att samtala om frågor som du 
känner måste ventileras ordentligt.
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Vem tar  
ledartröjan?

Hur kan ansvarsfördelningen se ut mellan stat, region 
och kommun i framtiden? Under årets Almedalsvecka 
arrangerade Kommuninvest ett seminarium om vem 

som ska ta ledartröjan för att lösa de utmaningar  
kommunsektorn står inför. Dialog var så klart på plats.

TEXT: JONAS LANNERING  BILD: PETER LILJA

KOMMUNINVEST I ALMEDALEN 
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V isby visar sig från sin mest 
vykortsvänliga sida en varm 
tisdag i juli. Det är återigen 
Almedalsvecka och stadens 
gator kryllar av budskap 
och politik. Kommuninvests 
seminarium i Almedalen 
syftar i år till att sätta igång 

en bred debatt om kommunernas framtid, med 
bakgrund i den rapport om kommunsektorns 
bärkraft som Sören Häggroth presenterat tidigare 
under våren.  Intresset är onekligen stort och när 
vi väl sätter igång är rummet fyllt till bredden och 
sena besökare får vända i dörren. 

Den breda frågeställning som Kommuninvest 
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
gemensamt vill driva kan sammanfattas så här: 
Hur ska ansvarsfördelningen mellan stat, region 
och kommun se ut i framtiden och vem ska ta 
ledartröjan för att lösa de utmaningar kommun-
sektorn står inför? 

Som startpunkt i diskussionen inledde dagens 
moderator Johannes Hylander seminariet med 
att ställa några snabba frågor till Sören Häggroth 
om hur frågan om en kommunreform har sett ut i 

VÄGEN TILL EN  
BÄRKRAFTIG  
KOMMUNSTRUKTUR
 
Kommuninvest har tillsammans 
med SKL engagerat sig i frågan 
om en framtida bärkraftig kom-
munstruktur. Ett första steg var 
att ge Sören Häggroth, tidigare 
statssekreterare på Finansdeparte-
mentet och Inrikesdepartementet 
med ansvar för landsting och 
kommuner samt generaldirektör på 
Fortifikationsverket, i uppdrag att 
utreda frågan. 

I rapporten beskriver Sören 
Häggroth de utmaningar många 
svenska kommuner står inför i dag 
och ger förslag till möjliga stra-
tegier för att skapa en långsiktigt 
hållbar och bärkraftig kommun-
struktur. 

Kommuninvest förespråkar ingen 
särskild linje i frågan utan anser att 
man bör utreda alla tänkbara sätt 
och att det är viktigt att en bred 
diskussion kommer igång så fort 
som möjligt. 

Sverige historiskt. Han betonade särskilt vikten av 
att vi undersöker alla möjliga vägar och inte låser 
in oss på till exempel kommunsammanslagningar 
som enda tänkbar lösning. 

– Det kommer alldeles uppenbarligen att 
behövas en lång förankringsprocess innan vi kan 
få till en kommunreform som alla parter stäl-
ler sig bakom. Den här processen kan egentligen 
sägas ha pågått ända sedan 1968 och demokrati-
utredningen, sa Sören Häggroth och menade att 
det därför är viktigt att det nu kommer till stånd 
en levande och bred diskussion om en ny kom-
munstruktur så fort som möjligt.  

Mats Svegfors, tidigare chef redaktör för 
Svenska Dagbladet och ordförande 
i ansvarskommittén bland mycket 
annat, höll med om behovet av en ny 

debatt i frågan om en ny kommunstruktur. Han 
menade särskilt att kommunsektorns utmaningar 
behöver en tydligare samordning för att kunna 
lösas, en samordning som i dag är bristfällig. 

– Det vi ser i dag, inte minst vi som är verk-
samma i staten, är en slående brist på arbetskraft. 
Specialistutbildade sjuksköterskor, till exempel, 

Seminariet  
inleddes av att 
Sören Häggroth 
berättade om 
förutsättning-
arna för en svensk 
kommun reform. 

Mats Svegfors, 
Carola Gunnarsson 
och Anders Knape  
i diskussion. 
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kommer det råda en alarmerande brist på 
och det finns i dag ingen sektorsövergripande 
samordning. På den regionala nivån håller vi på 
att utveckla samordningen men i staten tycks vi 
systematiskt avveckla förmågan att samordna 
sektorer, resonerade Mats Svegfors. 

Carola Gunnarsson, kommunstyrelsens ord-
förande i Sala kommun, Anders Knape, 2:e vice 
ordförande SKL och Göran Färm, ordförande i 
Kommuninvest ekonomisk förening, gjorde snart 
sällskap på scenen för att gemensamt diskutera 
hur en ny kommunstruktur kan bli möjlig i 
formen av en paneldebatt. 

En av de mer känsliga frågorna när en 
framtida kommunreform diskuteras 
är kommunsammanslagningar. Helt 
nödvändiga för att vissa kommuner ska 

få en hållbar bärkraft menar vissa, medan andra 
gärna framhåller att sammanslagningar inte 
löser några problem. Carola Gunnarsson berät-
tade om sina erfarenheter att diskutera regionala 
frågor med sina medborgare i Sala. 

– Detta är en helt otroligt viktig fråga som 
kommer ha betydelse för alla medborgare. 
När jag pratar med mina medborgare om att 
regionalisera så säger de bara att det är larv, 
men när jag konkretiserar och berättar om vilka 
förbättringar det ger för den lokala arbetsmark-
naden och företagsklimatet så blir alla väldigt 
intresserade, berättade Carola Gunnarson som 
tycker att tiden är kommen för en förändring, 
men understryker samtidigt att hon inte tror på 
kommunsammanslagningar. 

I stället menade hon att kommunerna måste få 

enklare vägar för samarbete med sina grann-
kommuner utan att behöva tillsätta krångliga 
gemensamma nämnder eller andra samarbets-
organ. Hon fick medhåll av Anders Knape som 
tycker att det är oroande att debatten handlar 
om fel saker. Han menar att det är viktigare att 
hitta bättre samverkansformer snarare än att slå 
ihop mindre kommuner för att öka befolknings-
underlaget i de minsta kommunerna. 

– Man löser inga problem genom att slå ihop 
två glesbygdskommuner. Däremot löser man 
problem om man ger bättre möjlighet till sam-
verkan. Det blir inte kortare skolväg i glesbyg-
den bara för att man slår ihop kommuner och de 
administrativa vinsterna är ganska små, tror jag, 
sa Anders Knape. 

Göran Färm välkomnade panelens 
engagemang och framhöll att vi på 
allvar måste fundera på hur kommu-
nernas bärkraft kan se ut i framtiden. 

Kommuninvest och SKL har tagit ett första steg 
i och med den rapport som publicerades under 
våren och en kommande utredning är utlovad av 
civilminister Ardalan Shekarabi. 

Göran Färm påpekade liksom Sören Häggroth 
vikten av att inte stänga några dörrar i förtid, 
utan hålla alla tänkbara dörrar, inklusive den 
känsliga frågan om kommunsammanslagningar, 
öppna tills frågan är ordentligt utredd. 

– Kommunsektorn står inför jättelika utma-
ningar. De är så stora så att vi måste börja se 
över hur hela kommunsektorn funkar. Det måste 
inte nödvändigtvis innebära att man ritar om 
kartan, men jag tror att en kommunstorlek på 

FRÅGOR 
TILL  
SÖREN 
HÄGGROTH
Hur har processerna sett ut i våra 
grannländer? 
– Danmark och Finland har lyckats 
genomföra omfattande struktur-
förändringar. Norge har gjort flera 
försök och är just nu inne i en ny 
process. Bakgrunden är liksom Sve-
rige de demografiska förändring-
arna som medför nya utmaningar. 

Vilka begrepp utgår man ifrån när 
man diskuterar kommunreformer?
– Bärkraft är ett viktigt begrepp 
som jag har utgått ifrån i min 
rapport och som man också har an-
vänt i våra grannländer. Det handlar 
mycket om att få funktionella 
enheter i kommuner vad gäller 
samhällsplanering och demokrati. 

Hur stor bör en kommun minst 
vara för att vara bärkraftig?
– I våra grannländer har man landat 
i olika förslag om lägsta antalet 
invånare i en kommun. 20 000, 
30  000 eller 40 000 invånare har 
alla nämnts som förslag på hur stor 
kommunen måste vara för att vara 
långsiktigt bärkraftig.

Vad är det för verksamheter eller 
ansvarsområden som har flyttats? 
– I Danmark har kommunerna fått 
fler uppgifter såsom arbetsmark-
nad och primärvård. I Finland är 
det en väldigt stor förändring som 
säger att exempelvis socialtjänst 
och sjukvård går från 317 kom-
muner till 19 landskapsförbund. En 
regionalisering alltså, där kritikerna 
menar att det hotar det kommu-
nala självstyret. 

Vilka har varit de största motstån-
darna till kommunreformen?  
– Det har främst varit motstånd 
från kommunerna, både i Finland 
och Danmark. I Finland tröttnade 
man till slut från statligt håll på att 
kommunerna sa nej hela tiden, så 
då körde man över dem helt enkelt. 
I Danmark lyckades man betydligt 
bättre och det beror väl delvis på 
att de geografiska förutsättning-
arna är mer gynnsamma, men 
också för att man slöt en bred 
politisk överenskommelse tidigt i 
processen.

Man löser inga problem genom att 
slå ihop två glesbygdskommuner. 
Däremot löser man problem 
om man ger bättre möjlighet till 
samverkan.
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2 000 –3 000 invånare kan vara för litet för att 
hantera svåra frågor som exempelvis personal-
försörjning i framtiden, resonerade Göran Färm.  

Panelen var dock enig om en sak. 
Det allra största motståndet till en 
kommunreform har hittills funnits i 
riksdagen och det är viktigt att frågan 

kommer upp till debatt på högsta politiska nivå 
så fort som möjligt. 

– Det är i riksdagen besluten om en kommun-
reform måste fattas, men om man lyssnar på 
riksdagsledamöterna är många inte tillräckligt 
insatta i frågan och det är ingen särskilt populär 
fråga att driva eftersom man ofta är rädd om sin 
egen valkrets, sa Anders Knape.  

Paneldebatten avslutades med en rak fråga 

från moderatorn Johannes Hylander. När tror ni 
att vi får till en kommunreform i Sverige? 

– Det är svårt att sia om ett slutdatum, men 
jag hoppas att vi kan sätta igång processen. Jag 
är fortfarande optimistisk till att det kan börja 
hända något till nästa val, svarade Göran Färm.

Besökarna i den fullsatta seminariesalen 
är engagerade och har gott om frågor. 
Men efter ett tag tvingas moderator 
Johannes Hylander att avsluta debatten 

för den här gången. 
Startskottet för en dialog om framtidens bär-

kraftiga kommunstruktur är nu på allvar startad 
och efter seminariet hörs deltagarna fortsätta 
sina diskussioner med eftermiddagssolen över 
Östersjön som fond. W

Kommunsektorn står inför jättelika utmaningar. 
De är så stora så att vi måste börja se över hur 
hela kommunsektorn funkar.

80 % 

Om 15 år kommer så stor del av 
Sveriges befolkning bo i de tio 

största stadsregionerna. 
Ur Kommuninvests rapport  

"En bärkraftig kommunstruktur" 

Göran Färm talade om att vikten 
av att hålla alla tänkbara dörrar, 
inklusive den känsliga frågan om 
kommunsammanslagningar, öppna.



5 frågor till en förnyare

Mobila vårdteam som åker hem till patienter och som 
arbetar tillsammans med kommunens personal.  
Från Vårdsamverkan Skaraborg, ett samarbete mellan 
Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunal-
förbund, har modellen spridits över hela landet. 
Projek tledaren Marianne Alärd har varit med sedan 
starten 2001.

Vad är fördelarna med mobila team?
– Vi för en förutsägbar och planerad vård med trygghet för 
alla – individ, anhörig, personal och organisation. Kontinui-
tet. Att teamet tar ett helhetsansvar – personens behov och 
situation. Att kunna vara hemma om man vill. 

Hur är modellen organiserad?
– De flesta personer inom målgruppen har kommunala  
insatser eller kommer snart att behöva. Därför blir den 
kommunala hemvården bas. Sedan bygger vi på med specia-
listteam av olika slag (sjukhusnivå) och hemsjukvårds läkare 
(vårdcentralsnivå) som arbetar i team med hemvården.

Är det även kostnadseffektivt?
– Absolut, kan du få den tryggheten och tillgängligheten i 
hemmet, så minskar antalet besök på sjukhus och på vård-
centraler. Helhetsansvaret, kontinuiteten och det proaktiva 
arbetssättet gör också att behovet av vård minskar.

Hur många landsting arbetar på samma sätt?
– Allt fler, och många är intresserade. Några, som Gotland 
har tagit alla delar, andra landsting tar någon del. 

Något du vill förbättra?
– Förstås att fortsätta utveckla och förfina modellen. Vi lever 
i ständig förändring. Vi vill få in fler grupper som demens 
och psykiatri, grupper som också har nytta av helhetsgrepp. 
Och så skulle jag gärna se ett nytt ersättningssystem där 
man får betalt för en lösning och som stimulerar samarbete 
och modellen. Inte som nu; produktion och antal insatser. W

Trygghet 
med 

mobil vård
TEXT: DAVID GROSSMAN  FOTO: DANIEL STRÖM 
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Ni är Europas bästa  
gröna låntagare! 

Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Med denna enkla idé deltar 284 kommuner och  
landsting/regioner i ett effektivt och stabilt finanssamarbete. Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare  

och hanterar närmare 50 procent av den kommunala låneskulden.

Genom våra Gröna lån finansierar vi hållbara investeringar över hela  
Sverige. Hittills har vi godkänt närmare 15 miljarder kronor till 65  
investeringsprojekt. Lånen finansieras genom att Kommuninvest  
emitterar Gröna obligationer. 

Nyligen utsågs Kommuninvest till ”Best Green Bond Issuer — Europe 2016” 
av publikationen Capital Finance International. Vi blev också nominerade  
när Euromoney i början av  september utsåg årets bästa emittenter i 
kategorierna ”Public Sector Green Bond Deal of the Year” och ”Most 
Impressive  Government Agency — Green Bond Issuer”.

Dessa utmärkelser går till alla medlemmar och kunder som har tecknat 
Gröna lån hos oss. Utan Gröna lån blir det inga Gröna obligationer och  
inte heller några internationella utmärkelser. Så svenska kommuner och 
landsting/regioner, sträck på er — ni förtjänar uppmärksamheten!

Låntagarna som tecknat Gröna lån hittar du på kommuninvest.se/gronalan


