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TILLSAMMANS FÖR GEMENSAM NYTTA
Den senaste ekonomirapporten från
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
visar att den synnerligen kraftiga ökningen
av antalet barn och gamla fortsätter. Fram
till 2020 kommer ett glapp mellan kommunsektorns underliggande intäkter och
kostnader att uppstå. Det handlar om
40 miljarder som kommer att saknas om
utvecklingen fortsätter. SKL:s rapport pekar
på behovet av långsiktiga lösningar. En
av dom är samarbeten. Kommunsektorns
samverkan via Kommuninvest ger tydliga
besked att kooperation fungerar effektivt
om den genomförs på rätt sätt. Under årens
lopp har miljardbelopp sparats åt medlemmarna i form av lägre låneräntor.
Detta leder in på frågan om villkoren för
kommunala finanssamarbeten och de kommande EU-reglerna för kapitaltäckning. Vi
måste få förutsättningar som är anpassade
efter vår affärsmodell och vår låga riskprofil.
Annars blir det ingen sund konkurrenssituation.
Det är också betydelsefullt att betrakta
frågan i ett ännu större perspektiv. Kommunala finanssamarbeten är ett offentligt
uppdrag. Vi finns till för kommuninvånarnas skull och för att effektivt och hållbart
finansiera vår gemensamma välfärd. Och då
blir det än viktigare att villkoren för samarbetsmodeller blir rimliga.
Just nu ser det ut som att förslagsställarna
i Bryssel är inne på en bruttosoliditetsnivå
på 3 procent, men att de tar hänsyn till våra
argument och medger en beräkning där vi
– och andra liknande kommunala finanssamarbeten – får räkna bort utlåningen. I
sammanhanget är det synnerligen viktigt
att den utlåning som får räknas bort, även
inbegriper de kommunala bolagen. Oavsett
vilken form, förvaltning eller bolag, som
kommunsektorn väljer så är det viktigt att
avräkning kan ske för alla former. Frågan
har stor betydelse, eftersom den del av kommunernas investeringar som hamnar hos
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kommunala bolag ökar. Just nu är andelen
ungefär 50 procent.
Går beslutet vår väg, så innebär det att
medlemmarna själva bestämmer vilken
kapitaltäckning verksamheten ska ha. Detta
är ett stort och välkommet ansvar. Så länge
inte medlemmarna bestämmer något annat,
arbetar vi vidare utifrån en bruttosoliditetsnivå på 1,5 procent.
Apropå bestämmelser, så bör också
redovisningsreglerna för fastigheter uppmärksammas. Enligt de regler som infördes 2014
ska anläggningstillgångarnas återvinningsvärde jämföras med det redovisade värdet.
Om återvinningsvärdet är lägre ska nedskrivning ske.
De höga byggkostnaderna skapar en situation då kostnaden för produktionen ofta blir
högre en fastighetens hypotetiska marknadsvärde. Effekten blir inte sällan stora nedskrivningar, ett försämrat ekonomiskt resultat för
bostadsföretaget, och med ett betungande
ägartillskott som följd. Detta trots att ett hus
kan vara helt uthyrt och ha positiva kassaflöden. Här behövs en översyn av redovisningsreglerna, så att även kommuner i sämre
fungerande fastighetsmarknader kan bygga.
Kommunsektorns behov av välfärdsinvesteringar är fortsatt stort. Den
kommunala låneskulden förväntas att
fördubblas fram till 2023. Under 2016 var
ökningstakten för kommunsektorns externa
finansiering lägre än tidigare år, något som
inte stämde överens med Kommuninvests
prognos. En anledning är kapacitetsbrist i
byggbranschen, vilken bland annat har lett
till längre väntetider, färre lämnade byggofferter och högre byggkostnader.
En annan orsak är en överlikviditet i
kommunsektorn som har medgett en hög
självfinansieringsgrad.
Under första delen av 2017 förefaller
det som att takten både för upplåning via

Kommuninvest och via kommunernas egna
marknadsprogram ökar. Svenska kommuner, landsting och regioner står inför ett
stort och berättigat investeringsbehov. Då
och då får jag frågan om kommunsektorn är
på väg att låna för mycket. Svenska kommuner är stabila med som regel omdömesgilla
företrädare. Här är det betydelsefullt att se
till att en ökad skuldsättning även leder till
bättre resultat och kassaflöden i kommunkoncernen.
Det är under alla omständigheter
viktigt att kommunsektorn funderar på sin
framtida utveckling. Här är det slutbetänkande som den parlamentariska lantbrukskommittén presenterade i början av året ett
intressant bidrag. Under en serie dialogmöten runt om i landet samlades synpunkter
och idéer in. Ett resultat är 75 konkreta
förslag till insatser för landsbygdens utveckling. Det känns extra bra att betänkandet
har ett brett politiskt stöd.
Rätt i tiden är också den parlamentariskt
sammansatta kommitté som regeringen
tillsatte i februari i år. För att kommunerna
på lång sikt ska klara av att möta samhällsutvecklingen, krävs att deras kapacitet matchar deras uppdrag. Kommitténs
centrala uppgift blir därför att skapa en
strategi för kommunerna att hantera dessa
utmaningar. Notera att uppdraget inte
enbart handlar om små kommuner – utan
om hela Kommunsverige. Direktivet nämner
samarbete som en av ledtrådarna. I sin helhet ska resultaten redovisas senast i mitten
av oktober 2019.
Vägen dit kan tyckas lång, men tiden går
fort. En av många hållplatser i tankearbetet
är det seminarium i frågan som Kommuninvest genomför under årets Almedalsvecka.
Vår roll här är att bidra med kunskap och
inspiration. Det är politikerna som ska
bestämma.
Vi ses i Almedalen!

#2 2017
Kommuninvest ägs av svenska
kommuner och landsting/regioner
och är kommunsektorns
största långivare.
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Vi måste bli bättre på att visa
fördelarna med EU
Handels- och EU-minister Ann Linde gästade
Kommuninvest stämma med ett tydligt budskap.

Efterlyser effektiviseringar
i kommunsektorn
Annika Wallenskog kommenterar vårens ekonomi
rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Dialog trycks på
Edixion offset som är ett
klimatkompenserat papper.
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Integration

Finland

Ulrika Sedell och Eva von
Wernstedt vill visa positiva
exempel för ett bättre
integrationsarbete.

Kommuninvests finska
motsvarighet utvecklar sin
leasingverksamhet.

30

Analys- och
finanskommittén
Möt expertorganet som
analyserar det ekonomiska
läget i kommunsektorn.
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Noterat

Trotjänaren tackar för sig

Villapriser ökar mest i mindre orter
Det är inte bara i storstadskommunerna som villapriserna ökar. Statistik från

mäklarkedjan Svensk Fastighetsförmedling från maj visar att de största ökningarna sker i kranskommuner och i mindre landsortskommuner, där orter som
Sävsjö, Lilla Edet och Tibro återfinns på topplistan över villaprisökningar. Den
största prisökningen noterades i Kinda kommun utanför Linköping, med en ökning på hela 88 procent.

De kartlägger urbaniseringens effekter
Sara Brorström, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Anders

Parment, Stockholm Business School, tog emot Kommuninvests forskningsstipendium 2015 för sin forskning om urbaniseringens effekter för stora och
små kommuner. Nu har deras gemensamma forskning lett till boken Attraktiva
platser bortom urbanisering och tillväxt. I boken kartlägger de urbaniseringens
effekter för kommuner av olika storlek och diskuterar kommuners livskraft med
hållbarhet som utgångspunkt. Boken är utgiven av förlaget Studentlitteratur och
finns att köpa bland annat på studentlitteratur.se
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Efter över 30 år i Kommuninvest har

nu den före detta sekreteraren i föreningsstyrelsen Thomas Åkelius gått i pension.
Thomas har varit med ändå sedan samarbetet startade 1986 och var VD för Kommuninvest under början på 2000-talet. Thomas Åkelius har också varit den främsta
arkitekten till de stadgeändringar som gjort
Kommuninvests kapitalförstärkning möjlig
under de senaste åren. Dialog tackar för
ett bra samarbete under åren och önskar
Thomas lycka till i framtiden.

2

…nya medlemmar i form av Mölndals stad

och Linköpings kommun hälsar vi välkomna i Kommuninvest. På sidan 12 kan du
läsa mer om varför Linköping nu har valt
att bli medlemmar efter en lång tid utanför
samarbetet.

Framtidens samhällsbyggnad i fokus
på stämman
Med över 400 anmälda deltagare var årets föreningsstämma den
största någonsin, sett till antalet deltagare. Diskussionen under
dagen handlade till stor del om hur kommuner och landsting/
regioner kan förhålla sig till framtidens samhällsbyggnad.
TEXT: JONAS LANNERING FOTO: KARI KOHVAKKA
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1. Många deltagare tog chansen att
diskutera med Kommuninvests företrädare under kafferasterna.
2. Linda Frohm, vice ordförande i
Kommuninvest ekonomisk förening,
var nöjd med att över 400 personer
var på plats.
3. Göran Färm, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening, invigde
stämman och påminde om de utmaningar kommunsektorn står inför.
4. Kommuninvests hållbarhetschef
Björn Bergstrand tackade alla medlemmar som tecknat gröna lån.
5. Framtidens bostadsplanering
var temat för en av förmiddagens
paneldebatter.
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tt säkert vårtecken är att det
vankas föreningsstämma i
Kommuninvest. I år samlades
420 personer från hela den
svenska kommunsektorn på
Stockholm Waterfront, ett
stenkast från centralstationen
i huvudstaden, under en solig
vårdag i april. Där fick de enligt sedvanlig tradition ta del av föreläsningar från inbjudna talare,
höra det senaste från Kommuninvests representanter, träffa sina kollegor i kommunsektorn
och framför allt ta beslut om Kommuninvests
fortsatta verksamhet samt lägga 2016 års verksamhet till handlingarna.

Efter att föreningsstyrelsens ordförande Göran
Färm hälsat alla välkomna förklarade han årets
val av tema, ”Samhällsbyggnad för och med
dagens och morgondagens medborgare”.
– Vi står inför enorma utmaningar och många
av dessa är det främst våra kommuner och
landsting/regioner som ska hantera. Därför
kommer vi under dagen att behandla frågor om
alltifrån att planera bostadsområden, underlätta
för företagande i den globala ekonomin till hur
vi kan underlätta demokratisk dialog i våra
lokalsamhällen.
Under förmiddagens föreläsningar och paneldebatter var det därför vitt skilda ämnen som
behandlades och stundtals rådde det trängsel

Vi inom kommunsektorn måste
fortsätta att leverera en bra
verksamhet. Men så måste vi också
bli bättre på att berätta om vad
som faktiskt fungerar.
Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

uppe på stora scenen. Efter en paneldebatt om
bostadsplanering, med särskilt fokus på den
offentliga konstens roll i planeringsprocessen,
var det dags för en av årets nyheter. I pauserna
hölls för första gången miniseminarier där
några medlemmar fick chans att inspirera de
andra deltagarna och sprida goda idéer. Först
ut var Umeå kommun som berättade mer om
hur de arbetar med Umeå som hållbar stad.
– Vi insåg i planeringen av stämman att det
finns otroligt mycket kompetens bland våra
medlemmar så därför ville vi uppmärksamma
några av dem, förklarar Kommuninvests hållbarhetschef Björn Bergstrand.
Ingen föreningsstämma är komplett utan en

omvärldsutblick. I år var det Annika Wallenskog,
chefsekonom Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), som fick i uppdrag att försöka sammanfatta kommunsektorns utmaningar med utgångspunkt i en studie om allmänhetens förtroende.
– Befolkningen har ökat med ungefär 17
procent sedan slutet på 80-talet. Detta medan
välfärdens kostnader har ökat med ungefär 70
procent. Men det är viktigt att komma ihåg att
vi får en hel del för de pengarna, vi har ett större
välfärdsåtagande i dag. Många tror att sjukvården är likadan som för 30 år sedan, men det
stämmer ju inte riktigt.
Nyckeln för att återskapa allmänhetens fallande förtroende för hela den offentliga sektorn a
Kommuninvest Dialog #2 2017
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VAD TYCKTE DU
OM STÄMMAN?

CARINA LUND (M)
Kommunstyrelsens ordförande,
Håbo kommun
— Det är väldigt nyttigt att få infor
mation om verksamheten som vi är
ägare i. Sen är det alltid trevligt att
träffa kollegor och utbyta erfaren
heter under en heldag.

ILKO CORKOVIC (S)
Kommunstyrelsens ordförande,
Borgholms kommun
— Detta är min tredje stämma och
det brukar vara ett bra program
så jag försöker prioritera den här
dagen. Det var ett lyckodrag för
oss att gå med i Kommuninvest för
några år sedan. Vi har fått fantastiskt
bra lånevillkor.

AGNETA ANDERSSON PETTERSON (C)
Ledamot i kommunstyrelsen,
Säffle kommun
— Det är roligt att vara här och jag
tycker det är väldigt bra att man har
lyft glesbygdsfrågorna så pass mycket
under dagen och inte bara fokuserat
på utmaningarna i våra storstäder.
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handlar enligt Annika Wallenskog om att undvika skandaler, leverera en bra verksamhet och
sist men inte minst bli bättre på att berätta om
vad som faktiskt fungerar.
– Det visade sig inte minst efter terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm. När folk
ser att samhället faktiskt fungerar så ökar också
uppskattningen, resonerade hon.

U

nder eftermiddagen var det dags för
medlemmarna att få information om
året som gått i Kommuninvest. VD
Tomas Werngren informerade stämmoombuden om att Kommuninvest står väl rustat för att möta de regelverk som tagits fram av
Baselkommittén efter den senaste finanskrisen.
Det frågetecken som fortfarande kvarstår är hur
de slutgiltiga reglerna för bruttosoliditet kommer att utformas, men också på den punkten var
han positiv.
– Det finns ute i Europa en viss skepticism till
kommunernas betalningsförmåga. Här kommer

vi fortsätta att driva vårt påverkansarbete och
berätta om att vår modell innebär synnerligen
låg risk. Om regelverket i slutänden inte blir så
som vi har förväntat oss så kommer säkert nästa
stämma också att behandla frågor om kapitalisering. Men här tror jag att vi kan få en förståelse
för vår affärsmodell.
Tomas Werngren passade också på att rikta
en känga till den så kallade resolutionsavgiften, något han ser som en förtäckt skatt som i
slutänden drabbar Kommuninvest ägare.
– Skulle den förändras på det sätt som det
talas om, så kan den för Kommuninvests del bli
upp till 200 miljoner kronor. Det rör sig då om
50 procent av våra totala kostnader.
Men även på denna punkt väljer Kommuninvests VD att vara optimistisk och påminde om
att det bästa sättet att hitta lösningar är genom
en fortsatt dialog med berörda myndigheter och
lagstiftare. När alla anföranden börjat gå mot
sitt slut var det snart dags att övergå till den avslutande och mer formella delen av stämman. W

STÄMMOBESLUT GER MÖJLIGHET
TILL EXTRA KAPITALINSATSER
TEXT: ANDERS BORG FOTO: KARI KOHVAKKA

Genom ett kraftfullt agerande från
medlemmarna har Kommuninvests
insatskapital ökat betydligt och åtta av
tio medlemmar har redan nått det hög
sta insatsbeloppet. För att stå rustade
om de framtida behoven skulle bli ännu
större, beslutade föreningsstämman att
öppna för ytterligare frivilliga insatser
utöver nuvarande högsta nivå.
Stämman beslutade att ändra i

stadgarna så att den nuvarande högsta
nivån för basinsatsen, 900 kronor
per kommuninvånare (lägre nivå för
landsting/regioner), kompletteras med
en möjlighet för enskilda medlemmar,
vid behov av särskilda insatser, att göra
extra insatser upp till maximalt 1 800
kronor per invånare. Extra insatser
kräver dock godkännande av föreningsstyrelsen.
– I och med beslutet om frivilliga

extrainsatser tar vi höjd för framtida,
ännu okända behov, sade Kommuninvests vd Tomas Werngren i sitt stämmoanförande, där han betonade den
betydande förstärkning av det egna
kapitalet som skett under de senaste
två åren. Han konstaterade även att
om samtliga medlemmar gör insatser
upp till maxgränsen 900 kronor per
invånare, så innebär det en ytterligare
förstärkning av Kommuninvests egna
kapital med 940 miljoner kronor.*
Stämman fattade även beslut om ett

antal mindre justeringar av stadgarna,
som samtliga är orsakade av ändringar
i lagen om ekonomiska föreningar.
Stadgeförändringarna innebär bland annat att kallelsetiden till extra stämmor
förlängs till två veckor, att Kommuninvests föreningsstämmor blir öppna för
alla som vill delta, samt att överlåtelse

av andelsrättigheter förbjuds. För att
öka tydligheten har ordet ”landsting”
genomgående ändrats till ”landsting/
regioner” i stadgarna.
* För landsting och regioner gäller andra insats
belopp. Se stadgar Kommuninvest ekonomisk
förening.

FÖRENINGSSTÄMMAN
Stämmoförhandlingarna leddes av Katarina Jons
son, kommunstyrelsens ordförande i Skövde. För
eningsstyrelsens ordförande och vice ordförande,
Göran Färm (S) och Linda Frohm (M) omvaldes,
liksom huvuddelen av styrelsens ledamöter. Ny
valda ordinarie ledamöter till föreningsstyrelsen är
Therese Borg (SD), Klippan, och Britta Flinkfeldt
(S), Arjeplog, och nyvalda suppleanter är Hans
Lindberg (S), Umeå, Ann-Marie Johansson (S),
Region Jämtland Härjedalen, och Daniel Edström
(SD), Örebro.
Valberedningen under ledning av ordföranden
Anders Ceder (S), Region Örebro län, omvaldes i sin
helhet. Till nya lekmannarevisorer utsågs Barbro Has
sel (S), Skara, och Cecilia Löfgreen (M), Järfälla.
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Ett tal för Europa
Med ett EU-samarbete vars framtid diskuteras allt mer intensivt
använde EU- och handelsminister Ann Linde sitt framträdande på
Kommuninvests föreningsstämma till att lyfta fram värdet med ett
sammanhållet Europa, i både det stora och det lilla.
TEXT: JONAS LANNERING FOTO: KARI KOHVAKKA

EU- och handelsminister
Ann Linde med den
vitbok som tagits fram
av EU-kommissionen och
som pekar ut fem möjliga
vägar för ett framtida
EU-samarbete.

E

fter en hel dags anföranden,
paneldebatter och samtal vid
kaffestationerna är det dags för
EU- och handelsminister att äntra
scenen på Kommuninvests föreningsstämma. Ann Linde inleder med att ställa
sig frågan vad en EU-minister egentligen
har att göra på ett evenemang för kommunsektorn. Ganska mycket ska det visa
sig. För enligt en rapport från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) från 2016
har cirka 60 procent av alla beslut som
tas i kommunerna en direkt koppling till
EU-direktiv och lagar.
Men Ann Linde beskriver också hur EU
just nu står under starkt tryck från alla
håll. Med Brexit inför dörren och ett val
i Frankrike där 8 av 11 kandidater vill
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Många journalister, lärare och
politiker vet inte tillräckligt mycket om EU. Det
måste vi göra något åt.
lämna EU blir det allt viktigare för politiker i Sverige att påminna om EU:s värde.
– Det känns som det är dags att ta ett
nytt tag. Enkäter visar att kunskapen
bland medborgarna om EU, efter 20 års
medlemskap, inte har stärkts. Tvärtom är
det många journalister, lärare och politiker som inte vet tillräckligt mycket om EU.
Det måste vi göra något åt.

Ann Linde uppmanar därför stämmo
ombuden att göra sin egen hemläxa och
sätta sig in i hur EU fungerar men framförallt i hur EU kan bli bättre.
Regeringens tre fokusområden för att
påverka EU handlar främst om jobb och
inkluderande tillväxt, klimatfrågor och en
solidarisk flyktingpolitik. Men enligt Ann
Linde är det inte alltid de stora frågorna
som de fria rörligheterna som är lättast att
använda när man talar om EU:s fördelar.
– I början var Storbritannien obegripligt
optimistiska om hur lätt det skulle gå att
lämna EU. Men nu börjar de se att man
faktiskt har väldigt mycket rättigheter som
EU-medborgare som man tar för givna.

H

on avslutar därför med en lista
på tre konkreta och vardagsnära exempel på hur EU-samarbetet påverkar medborgarna. Det
första handlar om extra roamingavgifter
för mobildatatrafik vid tillfällig användning utomlands, som efter ett EU-direktiv,
avskaffas den 15 juni 2017. Det andra om
så kallad geoblockering som hindrar ehandlare att ta ut olika priser beroende på
vilket land man riktar sig till. Och slutligen
portabilitet, som innebär att man inte ska
hindras att utnyttja Netflix eller liknande
video-on-demand-tjänster när man är i ett
annat EU-land.
– Det är inte många som känner till att
sådana här vardagsnära förändringar är
ett resultat av vårt EU-medlemskap. Men
genom att påminna om både det stora och
det lilla som EU ger oss kan vi höja både
kunskapsnivån och förtroendet för EU i
framtiden, avslutar Ann Linde. W
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kostnader. Detta kan komma företagets ägare till del i form av högre
avkastning eller kunderna till del i form
av lägre priser. I Kommuninvests fall är
det en kombination av båda formerna.
2016 fick ägarna dela på hela 500
miljoner i form av ränta på eget kapital
och återbäring på sin upplåning, det
motsvarade drygt 18 baspunkter på
Kommuninvests utlåningsvolym.
Med det sagt hävdar jag inte att ut-

vecklingen är helt oproblematisk. Självbelåtenhet och självupptagenhet är livsfarliga för alla företag, men inte minst
för ett som har uppnått en dominerande
ställning. Effekten kallas ibland för ”Fat
Cat-syndrome”, och kan drabba alla
sorters verksamheter. Marknadsledande
företag behöver fortsätta att arbeta hårt
med innovation, produktutveckling,
kundvård och kostnadseffektivitet.
Ibland till och med hårdare än konkurrenterna, för att behålla sin position. I
det avseendet kan konkurrensen med
kommunernas egen marknadsupplåning
vara välgörande för Kommuninvests
som företag. För kanske är det som
en finanschef sa till mig för inte alltför
länge sedan: ”Kommuninvest ska vara
glada att vi har våra egna program, det
tvingar er att stå på tå.”
Mattias Bokenblom
Forsknings- och utbildningsansvarig,
Kommuninvest
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Hans Asplund,
finanschef
Linköpings kommun.
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Kommuninvest
ger Linköping
nya alternativ
Framtidstron i Linköping, Kommuninvests senaste
medlemstillskott, är stark liksom trycket på nya
investeringar. Som ny samarbetspart till kommunen
kan Kommuninvest få en nyckelroll för den framtida
finansieringen när idéer nu i snabb takt ska omsättas
till verklighet.
TEXT: SUSANNA KULL FOTO: MARTIN RIDNE

F

örutsättningarna för Linköping – Sveriges femte största
kommun och numera Kommuninvests medlem nummer
288 – att utveckla sin roll
som nav för en snabbväxande
region är goda. Staden mitt
ute på Östgötaslätten har den
mix av näringsliv, universitet med forskning
och välutbildade invånare i arbetsför ålder, som
många kommuner bara kan drömma om.
– Visst har vi som kommun förutsättningarna
för fortsatt tillväxt. Jag vill också framhålla
vikten av bra kommunikationer, såsom E4:an,
flygplatsen och järnvägen, som möjliggör en effektiv arbetspendling. Redan i dag pendlar runt
20 000 dagligen in till kommunen. Samtidigt
ligger det en hel del hårt arbete bakom kommunens stabila ekonomi. Ordning och reda

har präglat ekonomin under många år med
fokus på att bibehålla en grundläggande balans
mellan intäkter och kostnader. Vi har även
tagit höjd för framtida utmaningar, exempelvis
”pensionspuckelns” effekter genom att tillgodose avsättningar i tid, säger Hans Asplund,
finanschef vid Linköpings kommun.

H

ans Asplund berättar vidare att
kommunen i dagsläget inte har
några egna lån, däremot finansiella
placeringar för cirka 9 miljarder
kronor, främst obligationer och aktiefonder. Bakom det resultatet ligger inte bara ett
dedikerat arbete utan även den organisation
som byggts upp för att på bästa sätt hantera
uppdraget.
Under de senaste fem åren har vi arbetat hårt
med att utveckla vår finansförvaltning. Man
Kommuninvest Dialog #2 2017
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Jag är nöjd över att Linköpings kommun går
in i Kommuninvest. Som tillväxtkommun
står vi inför stora framtida investeringar och
här är Kommuninvest en möjlighet för oss
att göra investeringar i välfärden.
Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande, om Linköpings medlemskap i Kommuninvest.

kan säga att vi byggt upp en organisation som
motsvarar Finansinspektionens krav på finansiella
aktörer och kan liknas vid en minibank med
front- och backoffice tillsammans med interna
kontrollfunktioner. Den inkluderar allt från hur vi
jobbar med interna resurser, rutiner och processer,
till vår närvaro i marknaden och hur våra egna
placeringar hanteras på bästa sätt. En central del
är upprättandet av separata befogenheter längs
transaktionskedjan, vilket säkerställer att ingen
person hanterar alla delar.

D

et är alltså en förhållandevis unik
finansförvaltning som vuxit fram där
Hans Asplund i egenskap av finanschef
lägger den största delen av arbetstiden
på kommunens finansiella placeringar.
– Totalt är vi fem resurser, vilket även ger
utrymme för backup om någon av oss är sjuk
eller på semester. Min bild är att detta är rätt
unikt i Kommunsverige och speglar den förmån
det innebär att vara en förhållandevis resursstark
kommun. Samtidigt vill jag understryka att det är
en medveten satsning från kommunens sida och
det som ger oss utrymme för den är att det är och
har varit ordning och reda i kommunens finanser
under en lång tid.
Hur ser det då ut för kommunens bolag när det
kommer till att finansiera sina respektive verksamheter?
– Bolagen i kommunkoncernen tar självständiga
beslut om hur de väljer att ta upp lån. Vanligast
hittills har varit att ge ut obligationer och certifikat och förnärvarande beräknas de kommunala
bolagen tillsammans ha lån för runt 17 miljarder
kronor, säger Hans Asplund.
I samband med att Linköping nu blir Kommuninvests medlem nummer 288, får kommunen och
dess bolag tillgång till ytterligare en finansierings-
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KORT OM LINKÖPING
Linköping, som grundlades så
tidigt som år 1287, är numera
Sveriges femte största kommun
med över 155 000 invånare.
Kommunen, inklusive bolagen,
har ungefär 9 000 anställda.
Linköping är även residensstad i
Östergötlands län och stiftsstad
för Linköpings stift.
Snittåldern i kommunen är förhål
landevis låg, 39 år, och 36 procent
av invånarna har universitets
utbildning. Flyg, IT och miljö
dominerar näringslivet med före
tag som Saab, Ericsson, Cloetta,
IFS, Sectra och Autoliv.
Därtill finns Linköpings universitet,
grundat 1975, som med runt
27 000 studenter erbjuder ett
brett utbud av akademiska
inriktningar, gränsöverskridande
forskning och nära samarbete
med näringsliv och samhälle. En
koppling som kommunens slogan
”Där idéer blir verklighet” också
ger uttryck för.

källa. Valet att gå med i Kommuninvest handlar
också mycket om att säkerställa finansiering till
bra villkor när investeringar för framtiden ska
göras.
– Att få tillgång till en ny finansieringskälla
tycker jag som finanschef är väldigt bra. Dessutom en väldigt förmånlig och tillförlitlig sådan
som vi sett fungera bra, även då marknaderna
befinner sig under stress. För kommunens bolag
innebär det att de får ett nytt alternativ för
finansiering och kan vända sig direkt till Kommuninvest med kommunal borgen som säkerhet. Vi bedömer att det kommer kunna ge dem
betydligt lägre finansieringskostnader, jämfört
med att låna på marknaden utan borgen, menar
Hans Asplund.

R

edan har två av kommunens bolag
valt att vända sig till Kommuninvest
och lånat runt 500 miljoner kronor
vardera. Fler lär säkert följa då Linköpings kommun har stora investeringsplaner för de
kommande åren.
– Det handlar om investeringar för runt 30–40
miljarder kronor under den kommande tioårsperioden. Allt från en ny simhall och nya skolor till
stadsutveckling i form av utbyggd infrastruktur,
välfärd, bostäder och offentliga byggnader. Blir
också höghastighetsjärnvägen verklighet, så kommer det givetvis påverka kommunen. En plan finns
för att i anslutning till den utveckla ett helt nytt
stadscentrum. Om kommunens ekonomi sätts
under hårdare press framöver är det självklart en
trygghet att också ha tillgång till Kommuninvest
och de lånemöjligheter till goda villkor som de erbjuder. Vi har mycket goda förhoppningar om att
vårt samarbete kommer ge lägre finansieringskostnader och därmed gynna kommunens ekonomi i
stort, säger Hans Asplund. W

Välfärdsinvesteringen

Viktoriaskolan
Skara
TEXT: DAVID GROSSMAN BILD: SKARA KOMMUN

D

et tog cirka 14 år från att frågan först
väcktes i Skaras kommunhus till att den
nya skolan stod klar. Men så är det inte
heller vilket projekt som helst – nya Viktoriaskolan som invigs till höstterminen 2017 är ett
av Skaras största byggen i modern tid. Kraven från
medborgare, politiker och personal har stötts och
blötts för att tillgodose behovet av ny högstadieskola för 600 elever.
– Har man inte alltför bråttom finns också tiden
att se över olika alternativ som kan hålla ner kostnaderna, konstaterar Mikael Leijon, projektchef för
bygget av Viktoriaskolan.
Man valde att inte beställa skolan som en general
entreprenad, utan har i samverkan med byggbolaget
Peab, valt att genomföra projektet i samverkans
formen ”partnering”, där alla aktörer har involverats
tidigt i projektet. Detta har inneburit lägre kostnader
och ett mer effektivt och miljösäkert byggande.
– Ytterväggarna är tillverkade av en lokal fabrik
och det tog bara en månad att klä och klimatskydda
hela byggnaden. Inga torkfläktar för att undvika
fuktproblem behövdes, säger Mikael Leijon.
Budgeten för skolan har varit en het fråga i kommunfullmäktige och den landade till sist på 338
miljoner kronor. Den höga kostnaden var lättare
att svälja sedan ekonomichefen visat att många av
kommunens förvaltningar kunde flytta till Djäkneskolans gamla fastighet som kommer att stå tom när
Viktoriaskolan är igång.
Till skillnad från de flesta infrastrukturprojekt
lyckades även Mikael Leijon och hans kollegor
klara bygget under budget, minus 26 miljoner.
– Det innebär att det inte behövs lika stor upplåning, säger han.
Skolan är certifierad som Miljöbyggnad silver,
vilket innebär att den uppfyller kraven för mycket
effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst
inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet.
Det gör att finansieringen av skolan därför är berättigad till Kommuninvests gröna lån.W
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Effektiviseringar
nödvändiga för att möta
kommunsektorns utmaningar

Trenden har varit tydlig under några år — kommunerna får allt yngre
och äldre invånare samtidigt som skatteunderlaget från den arbetande
befolkningen inte hänger med i samma takt. Men om detta glapp hittills
varit hanterbart så visar Sveriges Kommuner och Landstings vårrapport
att kommuner och landsting får räkna med svårigheter för välfärds
sektorn om inget drastiskt förändrar bilden.

F

TEXT: DAVID GROSSMAN FOTO: RICKARD L ERIKSSON

ram till 2020 bedöms gapet mellan intäkter och kostnaden i kommunsektorn vara omkring 40
miljarder kronor – om inget görs.
2016 var annars ett bra år
för Sveriges kommuner – det
preliminära resultatet landade på 21,7 miljarder kronor.
Endast nio kommuner redovisade ett negativt
resultat. Men prognosen är att högkonjunkturen
väntas kulminera under 2018. Åren 2019–2020
tror Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att
ekonomin successivt återgå till ett konjunkturellt
normaltillstånd, vilket innebär att sysselsättningen
stagnerar och att skatteunderlaget utvecklas svagare. Denna utveckling måste mötas med effektivare
organisation och högre statsbidrag anser SKL.
I en enkät som SKL gjort (233 kommuner svarade) framgår tydligt att investeringsbehoven är stora,
bland annat cirka 600 förskolor, 350 grundskolor
och gymnasieskolor och 150 nya idrottsanläggningar. Dessutom finns stora behov av att bygga nya
bostäder samt att rusta upp befintliga byggnader
och anläggningar.
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SÅ HÄR MYCKET AVSER
KOMMUNER OCH
LANDSTING INVESTERA
Finansieringsbehov i miljarder kronor.

		Landsting/
År
Kommuner Regioner		
2017
21,4
11,6
2018
35,1
14,7
2019
38,1
12,6
2020
38,2
13,1

185

MILJARDER KRONOR behövs
investeras i kommunsektorn fram till
2020, enligt SKL:s rapport.

– Många kommuner har haft reavinster från
försäljning av mark, och landstingen har likviditet
i högre grad än kommunerna, men man kommer i
framtiden att behöva låna mer, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

A

ckumulerat fram till 2020 tror SKL att
finansieringsbehovet hos kommunerna
är 133 miljarder och hos landsting/
regioner 52 miljarder.
Till detta kommer behov av likviditet till bolagen
som vi räknar med ska investera i samma omfattning. Det innebär att det kan bli lika mycket till
som behöver finansieras, säger Annika Wallenskog.
Hon menar att lånebehoven är en osäker post
och kommuner ska ta höjd för högre räntor. SKL:s
prognos är att reporäntan ligger 25 räntepunkter
högre utgången 2018 jämfört med i dag.
Nu har många kommuner, landsting och regioner korta kapital- och räntebindningstider. Om
man är på marginalen finns det skäl att göra en
försiktighetsbedömning och ta den försäkringskostnaden som ett bundet lån innebär, menar
Annika Wallenskog.
a

Annika Wallenskog, chefsekonom på
Sveriges Kommuner och Landsting.
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HANS UNANDER,
MALUNG-SÄLENS KOMMUN

ANN-SOFIE HERMANSSON,
GÖTEBORGS STAD

MONICA SKAGNE,
VÄXJÖ KOMMUN

”Vi har inte
anpassat kostymen”

”Staten måste ta
större ansvar”

”Effektiva
processer krävs”

Vi har som många andra små kommu-

Staten har lagt på oss allt större

Växjö kommun har de senaste åren haft

ner haft negativ befolkningsutveckling
och inte anpassat vår kostym tillräckligt
bra. Nu har vi ett negativt resultat på
44 miljoner kronor som måste täckas,
säger Hans Unander, kommunalråd (S) i
Malung-Sälen.
Det löser man till viss del med färre
anställda – 55 personer är redan varslade.
Men behoven i kommunen minskar
inte för skola och äldrevård. De som har
lämnat kommunen är till största delen
medelålders personer.
Rätt många av våra skolor och äldreboenden är slitna och kräver stor upprustning. Även bostadsbolaget har behov.
Låneskulden i kommunen är i dag 360
miljoner (inklusive vatten- och avloppsbolaget) och lånebehoven fortsatt stora.
Skidanläggningarna i Sälen är en
tillgång, men genererar också en hög
kostnad, eftersom infrastrukturen måste
dimensioneras för klara av turisttoppen
under högsäsong.

ansvar och samtidigt inte täckt upp för
de extra kostnader vi har, säger AnnSofie Hermansson (S), kommunstyrelsens
ordförande i Göteborg.
Hon pekar på att Göteborg har ett
strukturellt underskott som inte beror
på konjunktursvängningar. Kommunen
måste hitta lösningar som inte leder till
att välfärden försämras för invånarna.
– I första hand handlar det om effektiviseringar i vår organisation, till exempel
på IT-sidan där vi har allt för många förvaltningar med egna system som borde
kunna slås ihop till mer enhetliga system.
Även inköp borde kunna samordnas
bättre, säger Ann-Sofie Hermansson.
När det gäller kostnaderna för
nyanlända och migration är förhoppningen att det i längden ska innebära en
ekonomisk resurs för staden. Än så länge
är det en kostnad som bara delvis täcks
upp av staten.

en stabil befolkningsökning. Enligt den
senaste befolkningsprognosen ligger
numera den årliga ökningen på cirka
1 500 nya invånare.
– Läget är bekymmersamt då den
ökade demografin innebär ökade driftskostnader i form av personal- och hyreskostnader och de ökade skatteintäkterna
följer inte med i samma takt som de
ökade behoven, konstaterar Monica
Skagne, kommunchef i Växjö kommun.
Utmaningen ska mötas i ett gemensamt koncerntänk där man ser över
effektiviseringar i samtliga förvaltningar
och bolag.
Sedan drygt ett år tillbaka ser vi över
hur vi genom ett processtänk kan effektivisera verksamheten så att vi fokuserar
mer på hur vi levererar våra tjänster till
invånare och företag och inte hur vi är
organiserade. På så vis tar bort icke-värdeskapande aktiviteter och kan optimera
flera processer i kommunkoncernen,
säger Monica Skagne.

SKL:S RAPPORT I KORTHET
Antalet barn och äldre ökar betydligt snabbare
än antalet invånare i yrkesverksam ålder.
Sämre skatteunderlag för 2018—2020,
i kombination med mycket snabbt växande
behov, väntas ge svagare resultat och betydande
effektiviseringsbehov.
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Kostnaden för avtalspensioner har stadigt ökat
och uppgår nu till cirka 21 procent av löne
summan i landsting/regioner och 12 procent i
kommunerna. Dessa kostnader fortsätter att öka
starkt de närmaste åren.

Effektiviseringar, som ökad digitalisering är
sättet att hålla nere kostnaderna i framtiden. Det
kan handla om att ansökningar görs digitalt och
satsningar på fjärrundervisning.
Invandringen är en neutral kostnadspost för
kommunerna. Många utrikes födda är i arbetsför
ålder och tillför skattemedel, men det balanseras
av att gruppen också har större behov, inte minst
fler förskoleplatser. Kommer fler utrikes födda i
arbete blir dessa ett tillskott för kommunerna.

Noterat

Region Västmanland och
Örebro kommun prisas
Kommuninvests medlemmar Region Västmanland och

Örebro kommun tilldelades under våren ett pris för sitt
helhetstänkande kring hållbarhet och mer specifikt om deras insikter om klimat- och samhällspåverkan för kapitalförvaltning och skuldförvaltning. Priset motiveras med hur
man har kopplat sitt arbete till Agenda 2030, där man har
integrerat klimat- och hållbarhetsfaktorer i sina finansiella
investeringar. Bakom priset står organisationen CFA Society
Sweden.

Männen dominerar
i kommunala bolagsstyrelser
Enligt en kartläggning av tidningen Dagens

Hållbarhet viktigare
i kommunala finanser

Samhälle innehas knappt var tredje styrelsepost i de
kommunala bolagen av en kvinna. När det gäller
uppdragen som styrelseordförande och VD i bolagen är
andelen kvinnor 24 respektive 18 procent.

En tredjedel av de tillfrågade ekonomi- och finans-

cheferna i svenska kommuner och landsting/regioner
har tagit aktiv ställning mot att placera pengar i företag
verksamma inom olje-, kol- eller gasutvinning. Detta enligt
en enkätundersökning ställd till ekonomi- och finanschefer
i kommuner och landsting/regioner gjord av kapitalförvaltaren Öhman och Kommunalekonomernas förening (KEF).
20 procent av de som har svarat uppger också att de kommer att låna pengar via gröna obligationer under närmsta
året, antingen i egen regi eller via Kommuninvest.

Kommuninvest satsar
på kunskapscentrum
Nu är Kommuninvests kunskapscentrum en egen funk-

tion i Kommuninvest AB under ledning av forsknings- och
utbildningsansvarig Mattias Bokenblom. Till det nya
kunskapscentrumet hör även analytikern Erik Törnblom
och utredaren Åke Nilsson.
– Detta är ännu ett led i vår satsning att bli ett kunskapscentrum för hela kommunsektorn vad gäller finansiering. I och med organisationsförändringen blir vi en egen
enhet där vi kan fokusera mer på att vårt uppdrag att ta
fram vetenskapligt underlag som kan utveckla våra medlemmars skuldförvaltning, berättar Mattias Bokenblom.

Missa inte Kommuninvest
i Almedalen
tisdagen Den 4 juli klockan 15.00–17.00 arrangerar

Kommuninvest sitt årliga seminarium i Almedalen.
Seminariet efterföljs av ett mingel. Anmäl dig nu på
www.kommuninvest.se/almedalen
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Vägar till
innanförskap
Vår tids största utmaning är integration.
Trösklarna till framgångsrik integration är många:
dålig kommunikation, knaper ekonomi, rädsla,
misstänksamhet, oförståelse, tröghet, bristande
jämställdhet, otillräcklig utbildning, bristande
energi — listan kan göras ännu längre. I den nya
boken ”Vägar till innanförskap” ger författarna
Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt brukbara
kunskap till ett bättre integrationsarbete.
TEXT: GÖRAN TIVENIUS FOTO: KARI KOHVAKKA

a
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DIALOG: Vad handlar er bok om?

Ulrika Sedell: Den har sitt avstamp i fjorton
berättelser där pionjärer har skapat koncept för
fungerande integration.
Varför har ni skrivit den?

– Jag är aktiv som föreläsare i ledarskapsfrågor.
Alldeles för ofta möter jag en vardagsrasism
som skrämmer mig. Ett exempel är hämtat från
en tågresa. Jag och andra passagerare stod på
perrongen redo att gå ombord i förstaklassvagnen. En ung man, propert klädd, med en annan
hudfärg än den jag har, var en av oss som skulle
gå in i vagnen. Plötsligt stoppade tågvärden honom och krävde att han utanför tåget skulle visa
sin biljett. När jag tog fram min biljett, viftade
tågvärden bara med handen för att visa att jag
som etablerad svensk inte behövde visa den.
– Iakttagelser som denna, plus den ensidiga
debatt som gestaltades i media och i politiska
utspel gjorde att vi ville berätta om människor
som lyckats med något som så många andra
tycker är så svårt, nästan oöverstigligt.
22
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I bokens avslutande del har vi också samtalat
med beslutsfattare inom politiken, näringslivet,
akademin och idéburen sektor. De har ett annat
perspektiv, och uttrycker också kloka synpunkter.
Ytterst är syftet att påverka debatten och inge
hopp. Visst går saker att förändra!
Vilka vänder sig er bok till?

– Egentligen till alla som vill vara en del av förändringsarbetet. Den som är ledare har mycket
att lära av de initiativtagare vi mött. Samtliga
har ett innehåll i sitt ledarskap som förtjänar att
smitta av sig.
– Politiska beslutsfattare, näringsliv och
civilsamhälle är också viktiga målgrupper. Som
du märker är bokens målgrupp mycket bred,
eftersom vi alla har ett ansvar för innanförskap.
Vilka konsekvenser hoppas du att din bok kommer
att bidra till?

– Som sagt vill vi inspirera. Ta Yalla-trappan
som ett exempel. Alla Sveriges kommuner borde
ha dess motsvarighet!

Sveriges absolut största svaghet: Vi har rutiner för
allt. ’Även om ingen fick något jobb, eller lärde sig
svenska, så följde vi i alla fall rutinerna.’

– Vi hoppas också att boken bidrar till att trögheten i systemet som den pekar på kommer att
förändras. Och att debatten framöver kommer att
handla mer om lösningar än utmaningar.

har någon idrottsidentitet med från det land
man har flyttat från, så uppstår ett bekymmer. Sagt och gjort. Camilla har arbetat med
ett antal basketföreningar som har tagit till sig
denna utmaning och som en följd både breddat
och utvecklat sina arbetssätt. Alvik basket, till
exempel, har nu även läxläsningsverksamhet.

Vilka är era viktigaste upptäckter i intervjuerna?

– Boken pekar på Sveriges absolut största svaghet, som i andra fall kan vara en oerhörd styrka.
Vi har rutiner för allt. Rutiner som man lutar
sig mot. ’Även om ingen fick något jobb, eller
lärde sig svenska, så följde vi i alla fall rutinerna.’
Denna brist på flexibilitet kan vara förödande för
utvecklingen.
– På det personliga planet är jag fortfarande
berörd av det civilkurage och den medmänsklighet
som de personer jag har mött genomsyras av. Inte
sällan har jag gråtit efter intervjuerna. Fick jag
bestämma, så skulle innehållet bli en film!
Vad kännetecknar de intraprenörer och entreprenörer
som er bok handlar om?

– Vi har identifierat fem punkter som sammanfattar deras framgångsfaktorer:
1. Utmanar samhällets normer genom
nytänkande
Ett bra exempel från boken är Camilla Altéus,
projektledare för Svenska Basketbollförbundets
projekt ”Välkommen hit”. Verksamheten riktar
sig till ensamkommande flyktingbarn mellan 14
och 17 år. Syftet är att introducera basket, förenings- och samhällsliv. Det Camilla upptäckte
tidigt var att det saknades nybörjarträning för
unga i målgruppens ålder. Svensk idrott har
historiskt haft helt annan inriktning där man
startat mycket längre ned i åldrarna med träning för barn. Eftersom många nyanlända inte

PERSONER SOM
BESKRIVER VÄGEN TILL
INNANFÖRSSKAP
Adnan Abdul Ghani, Support
Group Network SGN, Restad Gård
Pegah Afsharian och Natassia
Fry, Kompis Sverige
Alireza Akhondi, Vansbromodellen
Camilla Altéus, Svenska Basket
bollförbundets Välkommen hit
Agneta Berg, Ekängens vänner
Carl Dahlbäck, Guds Hus
Clas Dahlén, Gotland Greenhouse
i Fröjel
Dona Hariri, Jurister på Stock
holms central
Petra Klawatsch, Familjehems
möten
Gunilla Lundberg, IT-guider
Christina Merker-Siesjö, Yalla
Trappan
Birgitta Notlöf, Livstycket
Anette Ragnarsson, HVB-hem
(Hem för vård eller boende)
Ljungby kommun
Amelie Silfverstolpe, Yrkesdörren

2. Skapat nya modeller
IT-Guide, med Gunilla Lundberg som idégivare,
matchar unga människor som har invandrarbakgrund och IT-kunskaper med seniora
svenskar som saknar eller har bristfälliga kunskaper i informationsteknik. Till exempel vet
många i den sistnämnda gruppen inte hur man
betalar räkningar via sin dator. Verksamheten
har fallit mycket väl ut och uppskattas av båda
grupperna.
3. Använder målgruppen som medskapare
Vi ser att det överlag finns en stor skicklighet
när det gäller att involvera målgruppen, vilket
bidrar till ett mer hållbart engagemang jämfört
med om en idé enbart kommer uppifrån.
Ett exempel från boken är Support Group
Network (SGN), Restad Gård. Dess grundare
Adnan Abdul Ghani, driver ett av Sveriges
största asylboenden. Han kom själv hit som
asylsökande och har insikt i hur det är att gå
och vänta på uppehållstillstånd. SGN är en
grupp där etablerade svenskar och flyktingar
tillsammans stöttar nyanlända. De aktiviteter
som drivs är inte färdiga paketlösningar, utan
utvecklas tillsammans med de asylsökande. Adnan lyfter fram betydelsen av att gå i takt med
målgruppens behov och vara nära människan.
Kommuninvest Dialog #2 2017
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Avståndet mellan dom som gör och dom som
bestämmer, är ofta mycket stort.

4. Snabba beslut i ständig rörelse
En av de ledarskapsstrategier som vi har
identifierat under intervjuerna är förmågan att
skapa snabba lösningar, trots ibland oklara
förutsättningar, i en verksamhet som drivs i en
föränderlig tid.
Ett lysande exempel på flexibilitet är Dona
Hariri som under den mest intensiva flyktingströmmen till Sverige – hösten 2015 – såg
hundratals människor välla in på Stockholms
centralstation. Blixtsnabbt rekryterade hon,
via sociala kanaler, ungefär 100 jurister och
juridikstudenter som frivilligarbetare. Hon
ordnade scheman så att järnvägsstationen
kunde vara bemannad dygnet runt. Utgångspunkten för gruppen ”Jurister på Stockholms
central” var att alla har rätt att få veta sin
rätt. Mängder av människor anlände i ett
tillstånd av kaos och okunskap. De lotsades
rätt i den juridiska djungeln och fick ofta även
en smörgås och en kram.

SAMHÄLLETS
KOSTNADER FÖR
UTANFÖRSKAP
Sverige är ett ekonomiskt väl
mående välfärdssamhälle. Ändå
hamnar cirka 13 % i varje årskull
utanför samhället. Det medför
inte bara mänskligt lidande, utan
även enorma kostnader. En män
niska som fastnar i utanförskap
från 20 års ålder till pensionen,
kostar samhället mellan 10 och 15
miljoner kronor. Det är summan av
alla välfärdskostnader (sjukvård,
rehabilitering, omvårdnad, insatser
från rättsväsendet, vårdinsatser
med mera.) plus produktionsförlus
ten under hela deras vuxna liv. Per
årskull blir det en kostnad på 144
miljarder.
Beräkningar och forskning av
nationalekonomerna Ingvar Nilsson
och Anders Wadeskog.
Källa: www.utanforskapetspris.se
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5. Nätverka över gränser
Vi upptäckte att en avgörande framgångsfaktor
för initiativtagarnas ledarskap är förmågan att
möta och samverka med människor med olika
erfarenheter och roller. Rätt hanterat skapar
nätverk som arbetsform förtroende, delaktighet och snabba resultat. Här är kommunikation och transparens viktiga ingredienser.
Pegah Afsharian och Natassia Fry har startat stiftelsen Kompis Sverige. Idén är att sammanföra nyanlända med etablerade svenskar.
Intresserade i gruppen nya svenskar rekryteras via den grundläggande utbildningen
Svenska för invandrare (SFI) och de etablerade
svenskarna uppmanas till engagemang via
nätverk och medier. Deltagarna paras ihop
efter intresse, och förbinder sig att träffas
under minst sex månader. Kompis Sverige
erbjuder aktiviteter och andra kulturverksamheter som ger kompisparen fritt inträde.
Den första kommunen man inledde samarbete
med var Botkyrka. Nu är femton kommuner
engagerade.

Vad tror ni ska till för att öka förutsättningarna för
ett mer effektivt integrationsarbete på operativ nivå?
Ser du till exempel. några uppenbara hinder i den
kommunala världen?

– Först och främst är många processer alldeles
för tröga. Det gäller även finansieringen. Här
nämner en av bokens medverkande, Sveriges
inrikesminister Anders Ygeman, att det finns planer på att upprätta en social fond för att bättre
möta den typ av initiativ som boken berättar
om.
Ni skriver i er bok att distansen till politikerna är stor.
Vad kan man göra för att minska den?

– Många politiker behöver uppleva verkligheten
på ett djupare sätt än enbart en timmes studiebesök. För avståndet mellan dom som gör och
dom som bestämmer, är ofta mycket stort.
– Några sätt för upptagna politiker att korta
avståndet är att arbeta mer med fokusgrupper.
Vi tror också att man måste sig ta modet att
delegera – lämna över till andra att ta operativa
beslut och driva processer – för att sedan själv
kontrollera resultatet.
Vilka ekonomiska och mänskliga värden handlar ett
utanförskap om?

– Jesper Strömbäck, professor i journalistik och
medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot politisk kommunikation, ger under
vårt samtal uttryck för faran av ett polariserat
samhälle.
– I sin bok ”Utan invandring stannar Sverige”,
beskriver Jesper invandringens fördelar: föryngrad befolkning, företagande, utrikeshandel,
kompetensförsörjning, ökad mångfald, kreativitet och innovationsförmåga, utvecklad kultur
och stärkt samhällsekonomi.
–Mänskliga värden varken kan man, eller ska
man sätta någon prislapp på, men helt klart är
det förödande för ett samhälle att präglas av
vanmakt, utanförskap och motsättningar.
– Ett par forskare har studerat den ekonomiska effekten av utanförskap. Siffrorna är
svindlande. (Se separat faktaruta.)

Det är kanske lätt för den lilla människan att känna
sig uppgiven i en värld med så stora problem. Hur
mycket kan man uträtta på individnivå?

– En av vår tids största utmaningar är människans avsaknad av egenmakt. Förändring går
oftast alldeles för långsamt. Men boken visar att
alla kan bidra. Det handlar om att bestämma
sig för vilket samhälle man vill vara med och
utforma. Sedan går det att påverka alla möten, i
samtal med andra. Detta i en organisation eller
som enskild medmänniska. Det är tillsammans
vi skapar innanförskap för varandra.
Hur viktigt är det att hitta en mätbarhet i integrations
projekten? Kvantitativa och kvalitativa mål? Ett exempel är IT-guiden, där seniorerna får sätta betyg på
mötena med de unga som lär ut informationstekniken.

– Avläsbara mål är avgörande. Förstås måste

vi mäta rätt saker. Ofta mäter vi fel, saker, till
exempel hur rutiner har fungerat. Och då är det
viktigt att söka svar på frågan ”Varför”.
Ser du någon skillnad mellan de olika entreprenörernas verksamhetsformer, ideell förening, ekonomisk
förening, kyrka, kommunal eller näringsliv? Är det
bra med denna blandning? Fungerar någon form
bättre eller sämre?

– Generellt är mångfald viktigt. Beroende på
situation och syfte, så lämpar sig olika former
olika bra. Oavsett verksamhetsform, så är ledarskapet betydelsefullt för ett hållbart resultat.
Hur får man tag på er bok?

– Den finns tillgänglig via de stora nätbokhandlarna och jag föreläser också om framgångsfaktorerna för vägar till innanförskap. W
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Leasing en del
av lösningen
i Finland
Munifin är Kommuninvests finska motsvarighet som utöver traditionell lånefinansiering har
utvecklat sin leasingverksamhet. Dialog åkte till
Helsingfors för att ta tempen på den marknaden
i reportageserien om Kommuninvests
systerorganisationer runt i Europa.
TEXT: JONAS LANNERING FOTO: KARI KOHVAKKA

F

lygplanet hinner knappt lyfta
från Arlanda innan det är dags
att gå ner för landning i Helsingfors. Här är det vår och
strålande sol, långt ifrån det snöblandade regn som smattrat på
den svenska startbanan endast
fyrtio minuter tidigare. Det är
början på maj och Dialog är på plats i den finska
huvudstaden för att besöka Munifin, den finska
motsvarigheten till Kommuninvest. Och här är
det inte bara vädret som skiljer sig. Vi hittar också
några intressanta skillnader i synen på finansiering.
Sedan snart sju år är leasing en del av Muni-

fins erbjudande till den finska kommunsektorn.
Än så länge står det för en mycket liten del jämfört med de traditionella låneprodukterna, men
andelen växer stadigt för varje år.
– Vi har ungefär 20 miljarder euro i utestående
lån till våra kunder och leasingstocken ligger på
cirka 280 miljoner euro, så det är en oerhört liten del av det stora paketet. Men den ökade med
över 50 procent bara under förra året, berättar
Daniel Eriksson, finansieringschef på Munifin.
Med leasing menas i det här avseendet det alternativ till traditionella lån där kunderna i stället för
att köpa exempelvis bilar eller datorer hyr rätten
att nyttja dessa för en överenskommen avgift.
a
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Karl Lintukangas och Daniel Eriksson,
finansieringschefer på Munifin.
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Många finska kommuner har varit skeptiska till
att använda leasing, men inställningen har
ändrats successivt i takt med att produkterna
har blivit mer förmånliga och transparenta.

Fastighetsleasing fungerar på samma sätt. Inom
fastighetsleasing är avtalen ofta långa och följer
oftast kommunens avskrivningsmodell. Innehavet
och nyttjandet av fastigheten förblir hela tiden
hos kommunen. Kommunen har optionsrätt att
återta äganderätten till fastigheten när leasingperioden är över.

F

astighetsleasing är av naturliga skäl den
största delen av Munifins leasingstock,
eftersom offentliga lokaler står för
kundernas största investeringsbehov.
Skolbyggnader har under de senaste åren varit
särskilt populära objekt för denna finansieringsform. För även om undervisningen i de finska
skolorna håller världsklass så kan inte samma
sak sägas om lokalerna. Många skolbyggnader
har problem med dålig luft och det finns överlag
stora upprustningsbehov för de skolbyggnader
som byggdes under 1980- och 1990-talet. Det
är en nota som riskerar att bli hög för många
mindre kommuner, vilket är en av anledningarna
till att många kommuner väljer att leasa.
– En nyrenoverad skolfastighet har en viss
förväntad ekonomisk livslängd. Genom att en
kommun leasar fastigheten i stället för att låna
upp pengar för att göra en större investering kan
man enklare anpassa hyrorna så det går jämnt ut
med den ekonomiska livslängden, förklarar Karl
Lintukangas, finansieringschef på Munifin.
Att leasing blev en del av erbjudandet var ett
tydligt önskemål från Munifins kunder, det vill
säga kommuner, menar Daniel Eriksson. Tidigare
var det bara bankerna, genom en uppsjö olika
leverantörer, som erbjöd leasingprodukter och
transparensen var inte alltid den bästa. Än i dag
råder det en viss skepsis till finansieringsformen
bland många av kunderna.

MUNIFIN/
KUNTARAHOITUS
Grundat: 1989
Huvudkontor: Helsingfors,
Finland
Ägare: Kommuner, samkom
muner och bolag som ägs av
kommuner 53 %
Keva, en lokal pensionsfond för
den offentliga sektorn 31 %
Republiken Finland 16 %
Antal anställda: 106
Låneportfölj: 20,9 miljarder euro
(2016)
Rating: Standard & Poor’s: AA+
(Stable), Moody’s: Aa1 (Stable)

– Hur man ser på leasing skiljer sig ganska
mycket bland våra kunder och många föredrar
att finansiera sina investeringar med traditionella
lån. Men jag tror att synen på marknaden till
stora delar beror på hur det såg ut för några år
sedan, innan vi kom in och kunde sänka marginalerna och göra produkterna mer transparenta,
säger Karl Lintukangas.
– Tidigare har det inte alltid varit så fördelaktigt att leasa och vissa tycker kanske att det är
mer komplicerat. Vissa av kommunerna har som
policy att inte leasa och vi respekterar såklart
det. Vi finns till för att det ska finnas en mix av
förmånlig finansiering för våra kunder och attityderna till leasing förändras i takt med att det blir
vanligare, tillägger Daniel Eriksson.

L

iksom sina nordiska grannar har även
Munifin börjat med gröna produkter.
Ett av de större projekt som finansierats
med ett grönt lån på 220 miljoner euro är
en förlängning av den västra linjen i Helsingfors
tunnelbana, som förväntas transportera 170 000
människor om dagen när den är färdigställd. Sedan
ett drygt år erbjuder man grön leasing där medlemmarna på samma sätt som andra gröna produkter
får ansöka om öronmärkta pengar till förmånligare
villkor för objekt som bidrar till hållbar tillväxt och
minskade koldioxidutsläpp.
Mötet med Karl och Daniel börjar lida mot sitt
slut och snart ska de åka till den finska västkusten för att träffa kunder och diskutera för- och
nackdelar med olika finansieringslösningar. Själv
promenerar jag ner till hamnen och lämnar med
färjan vårt vackra grannlands skärgård bakom
mig. Men de gamla kanonerna vid Sveaborgs
fästning börjar allt se lite rostiga ut. Kanske är
det dags att leasa några nya i stället? W
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De analyserar
kommunsektorns
ekonomiska utveckling
För att Kommuninvests föreningsstyrelse ska kunna ta rätt beslut
behövs djuplodande kunskap om den ekonomiska utvecklingen i den
svenska kommunsektorn. Till sin hjälp finns expertorganet Analysoch finanskommittén. Dialog följde med på ett av deras möten.

F

TEXT: CARL JOHAN LILJEGREN FOTO: KARI KOHVAKKA

ör att Kommuninvests föreningsstyrelse ska kunna ta rätt
beslut behövs djuplodande
kunskap om den ekonomiska
utvecklingen i den svenska
kommunsektorn. Till sin hjälp
finns expertorganet Analysoch finanskommittén. Dialog
följde med på ett av deras möten.
Hur går det för kommunsektorn ekonomiskt,
vilka utmaningar och möjligheter står den
inför? Hur påverkas ekonomin av demografiska förändringar, framtida skatteintäkter och
investeringsbehov? Finns det skillnader i behov
och risker för små-, mellanstora och stora kommuner?
Det är många och komplicerade frågor som
Kommuninvests föreningsstyrelse behöver ta
ställning till och förstå.
Här har Kommuninvests Analys- och finanskommitté en betydelsefull roll. Kommittén är ett
expertorgan som är inrättat av föreningsstyrelsen. Som sitt främsta uppdrag har kommittén att
göra djuplodande analyser av kommunsektorn
i sin helhet och av enskilda kommuner, samt att
följa den ekonomiska och finansiella utvecklingen inom kommunala verksamheter.
– Analys- och finanskommittén ska vara ett
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ANALYS- OCH
FINANSKOMMITTÉN
• Är ett expertorgan som arbe
tar på uppdrag av Kommun
invests föreningsstyrelse.
• Består av mycket kunniga
tjänstemän i kommuner och
kommunala bolag.
• Medlemmarna väljs på ett
år i taget och ska avspegla
olika delar av landet och olika
typer av kommuner och kom
munala bolag.
• Analyserar kommuner som
vill bli medlemmar i Kom
muninvest.
• Gör fördjupade analyser i
frågor som är viktiga för att
bedöma kommunsektorns
långsiktiga ekonomiska och
finansiella utveckling.
• Svarar på remisser från de
partement och regering.
• Sammanträder fyra gånger
per år.

stöd för föreningsstyrelsen i dess beslut, säger
Nils-Eric Gustavsson, ordförande i Analys- och
finanskommittén.
En del av uppdraget är att på uppdrag av
styrelsen analysera och undersöka de långsiktiga
ekonomiska utmaningarna för kommunsektorn.
Det görs genom föredragningar och rapporter
till kommittén av Kommuninvests tjänstemän.
De fördjupningspromemorior, som Kommuninvest tar fram på uppdrag av kommittén, är en
stående punkt på dagordningen när kommittén
träffas.
Bland de ämnen som kommittén valt att
fördjupa sig i detta år finns kommunala bolag
och deras ekonomi, kommunernas kostnads- och
skuldutveckling och skatteuttag.

E

n viktig uppgift som kommittén har är
att analysera de kommuner som söker
föreningsmedlemskap i Kommuninvest.
Under de senaste åren har det varit en
betydande del av kommitténs arbetsuppgifter.
För närvarande är det ingen kommun som på
kort sikt är på väg att bli medlem, vilket innebär
ett ännu tydligare fokus på de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna för kommunsektorn.
För att inspirera, bredda och fördjupa
kunskapsinhämtningen bjuds även externa

Kommitténs ledamöter, övre raden från vänster: Lilian Eriksson, Ängelholms kommun, Camilla Broo, Värmdö kommun, Jan Öström, Luleå kommun, Carina Åresved-Gustavsson,
Nybro kommun, Ulf Bengtsson, Kommuninvest, sekreterare.
Nedre raden från vänster: Mikael Öhlund, Umeå Kommunföretag, Nils-Eric Gustavsson, Region Västmanland, ordförande, Maria Vaziri, Skövde kommun.
Derk de Beer, Upplands Väsby kommun och Stefan Sorpola, Halmstads kommun var inte med på senaste mötet.

Förutom att olika kompetenser måste finnas
med så ska gruppen avspegla hela landet.
föredragshållare in till kommitténs kvartalsvisa
möten. Senast deltog analytiker från Konjunkturinstitutet som berättade om institutets
scenario över kommunsektorns finanser till
2026, vilka metoder som använts och vilka
konsekvenser den demografiska utvecklingen får
på kommunsektorns utgifter och investeringsbehov. Särskilt den senare punkten ledde till livliga
diskussioner eftersom Konjunkturinstitutet i
sina beräkningar inte tar hänsyn till behovet av
ersättningsinvesteringar, vilket alla kommitténs
medlemmar menade var en högaktuell och betydelsefull fråga i många kommuner och landsting. Vid ett tidigare möte redogjorde Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL, för sin senaste
prognos (läs mer om den på sidorna 16–18 i
denna tidning).
Ytterligare uppgifter för Analys- och finanskommittén är att analysera och bereda särskilda

frågor på föreningsstyrelsens uppdrag. Ett
exempel på detta är frågan om prisdifferentiering
av Kommuninvests krediter till medlemmarna.
Dessutom kan Analys- och finanskommittén ge
underlag och förslag till remissvar på betänkanden och lagförslag från departement och regering.

D

et är med andra ord inte lite som ligger på ledamöternas bord. De flesta
ledamöterna är kommundirektör,
ekonomichef eller finanschef i sina
respektive kommuner eller i kommunala bolag
eller bolagskoncerner.
– Det är en grannlaga uppgift att välja kommitténs medlemmar. Förutom att olika kompetenser måste finnas med så ska gruppen avspegla
hela landet och dessutom olika storlekar på
kommuner, kommunala bolag och kommunkoncerner, säger Nils-Eric Gustavsson. W

Karolina Holmberg, enhetschef
offentliga finanser på Konjunkturinstitutet, presenterade institutets
scenario över kommunsektorns
finanser till 2026.
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Kommuninvest
i Almedalen
Tisdagen den 4 juli
15.00—17.00 Seminarium
17.00—19.00 Mingel
Träffa Kommuninvests företrädare för samtal
kring hållbar finansiering av kommunsektorns investeringar.
Vi finns på Wisby Strand Congress & Event (Donnersgatan/Strandvägen)
Ingen föranmälan krävs.
www.kommuninvest.se/almedalen

