EN TIDNING FRÅN
KOMMUNINVEST
# 1 2018

Soliditet
HUR STABIL ÄR
KOMMUNSEKTORN?
Medlemssamråd
FÖRSTA STEGET
INFÖR STÄMMAN
Trygghetsskapande
SÅ VÄNDE UPPLANDS-BRO
DEN NEGATIVA TRENDEN

EKONOMISTYRNINGSVERKETS CLAS OLSSON

”Digitaliseringen
skapar möjligheter”

Tomas Werngren
VD Kommuninvest

FOTO: ROBIN ANDERSSON

Ledare

Kommuninvest ägs av svenska
kommuner, landsting och regioner
och är kommunsektorns
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VI BEHÖVER VARANDRA
Att på ett effektivt sätt låna upp pengar
på finansmarknaden, för att sedan låna ut dem
så förmånligt och hållbart som möjligt till våra
medlemmar. Med den enda meningen kan vi
sammanfatta vårt huvuduppdrag från svenska
kommuner, landsting och regioner. Och det är
just våra ägare – medlemmarna i Kommuninvest – som gör verksamheten så framgångsrik.
Förklaringen kan sammanfattas i ett enda ord:
Tillsammans.
Det är bara tillsammans som Kommuninvest
kan vara den aktör som finansvärlden bedömer
som så attraktiv att samarbeta med att vi får förmånligare lånevillkor än var och en för sig. Och
när de internationella instituten Standard &
Poor’s och Moody’s ger vår verksamhet dubbla
trippel–A i kreditvärderingsbetyg – vilket enbart
ett trettiotal aktörer i hela världen har – så är
förutsättningen just att medlemmarna äger och
garanterar verksamheten tillsammans.
Sveriges kommuner, landsting och regioner är
ryggraden i vårt gemensamma samhälle. Det är
här den största delen av välfärden levereras till
medborgarna. En av förklaringarna till att Sverige
utvecklats från att ha varit ett av Europas fattigaste länder under större delen av 1800-talet till
ett av världsdelens mest välbeställda i vår tid, är
svenskarnas förmåga att dra åt samma håll.
Här finns en vilja att välfärd inte bara ska
gälla för invånare i någon av landsändarna, utan
för alla. Kanske förklaras viljan av insikten att
vi behöver varandra.
Resonemanget för oss till de medlemssamråd som vi genomfört på arton platser runt
om i Sverige under januari och februari. En av
årets centrala frågor är den som handlar om
Kommuninvests prisstrategi. Den avgörs slutligen på föreningens årsstämma, men diskuterades
grundligt på samråden. Här fångade vi upp ett
starkt stöd för en av den ekonomiska föreningens
viktigaste grundprinciper, nämligen att alla ska
behandlas så likvärdigt som det är möjligt. Det
är både viktigt och glädjande att få en tydlig
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acceptans för den värdegrund som verksamheten
vilar på.
Förslaget till stämman innebär att nuvarande
lydelse i ägardirektivet om prisskillnad ligger
fast. Nämligen att vid speciella situationer
medge begränsade skillnader, så att varje enskild
medlem ska få god nytta av sitt ägarskap samtidigt som alla medlemmar kan tillgodogöra sig
den lägre låneränta som en större affärsvolym
skapar.
Det nya är att lånekostnaden i flera steg sänks
för alla genom en ”just-in-time-samordning”
av upplåning och utlåning samt genom ett
förändrat sätt att hantera den internationella
standarden för ekonomiredovisning, IFRS.
Den utredning som vi har gjort visar att
bolaget tidigare i sin prissättning tagit höjd
för förluster som med mycket lite sannolikhet
borde kunna inträffa. Behöver denna buffert
inte röras, så återförs den så småningom till
medlemmarna i form av återbäring eller högre
ränta på insatskapitalet. Med det förändrade
synsättet sänker vi priset på utlåning direkt,
i stället för att låta medlemmarna vänta på
återbäringspengarna. Som en följd blir givetvis
återbäringen lägre. Det kan också innebära att
räntan på insatskapital kan variera över tid. På
samråden var inställningen till en förändring
positiv.
Noterbart är att en förändring av sättet
att hantera IFRS kan komma att visa på
bokföringsmässiga förluster. Men eftersom en
sådan förlust endast är redovisningsteknisk,
är vår bedömning att varken investerare eller
kreditvärderingsinstitut har något att invända
mot ett eventuellt stämmobeslut i denna riktning.
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Noterat

Störst överskott
i Gällivare
Ökade skatteintäkter och fastighetsför-

Vivillalla följs av Handelshögskolan

säljningar leder till förbättrade överskott i
många kommuner och landsting. Förra året
landade det samlade överskottet på 26,4
miljarder kronor, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Det är det högsta resultat som
uppmätts under 2000-talet. En kommun
som utmärker sig lite extra är Gällivare
som efter intäkterna för flytten av samhället
Malmberget redovisar ett överskott på 1,9
miljarder, vilket motsvarar 108 000 kronor
per invånare.

Kvinnokooperativet Vivillalla i Örebrostadsdelen Vivalla startades under
förra året på initiativ av Kommuninvest och Sparbanksstiftelsen Nya. Ett
drygt år senare har de fem kvinnorna i kooperativet fått avtal med IKEA i
Örebro, där man agerar syservice åt IKEAs kunder i regionen. Man ägnar sig
också åt cateringverksamhet och kranstillverkning. Nu ska projektet följas av
forskare från Handelshögskolan under en tvåårsperiod.
– Det är jätteroligt att vi får vara med i en sådan här studie, säger Nina Van
Rooyen, projektledare för Vivillalla till Dialog.

600 000

Antalet bostäder som Boverket anser att Sverige behöver bygga från 2017 och fram till 2025.

Majoriteten av kommunerna tappar
Enligt ny befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB) minskar

befolkningen i 63 procent av landets kommuner. Allra mest minskade befolkningen i Torsby med 279 personer under 2017, följt av Söderhamn och Filipstad med
210 respektive 177 personer. De kommuner som ökar snabbast är Knivsta med
4,3 procent följt av Trosa och Sundbyberg med befolkningsökningar under 2017
med 3,8 respektive 3,5 procent.
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Han är årets
offentliga chef
Carl-Martin Lanér, kommunchef i Karls-

krona kommun, har utsetts till årets offentliga
chef. Priset utses årligen på konferensen Offentlig Chef i Uppsala, till någon som gynnar
en god ledarskapskultur inom landets offentliga verksamheter. Enligt juryns motivering
har Carl-Martin på relativt kort tid hunnit
effektivisera beslutsvägar, fått chefer och
organisation att gå åt samma håll och blivit
känd för sin förmåga att följa upp projekt. Ett
uppmärksammat initiativ är e-tjänsten Träffa
kommundirektören, där invånare i kommunen kan boka ett halvtimmesmöte med Lanér
på kommunens hemsida. Snart införs tjänsten
även för förvaltningscheferna i Karlskrona.

”Digital bot mot
ökade kostnader”
TEXT: ANDERS BORG FOTO: MAGNUS GLANS

Effektivisering — främst genom digitalisering — erbjuder
den största möjligheten att hantera de ökade kostnader som
befolkningstillväxt och en åldrande befolkning innebär
för kommunsektorn. Det säger Ekonomistyrningsverkets
generaldirektör Clas Olsson i en intervju med Dialog.

Kommuninvest Dialog #1 2018

5

D

e svenska kommunerna
och landstingen står inom
en inte alltför avlägsen
framtid inför betydande
utmaningar, både verksamhetsmässiga och
ekonomiska. En växande
befolkning kommer att
öka behovet av förskolor, skolor och andra välfärdstjänster. Men framför allt ställer den ökade
andelen äldre stora krav på en utbyggd äldreomsorg och sjukvård.
En person som har tänkt mer än de flesta på
hur de här utmaningarna ska tacklas är Clas
Olsson. Sedan ett år tillbaka är han generaldirektör för Ekonomistyrningsverket och ägnar
sina arbetsdagar åt att säkerställa att statens
medel används så effektivt som möjligt. Men att
han funderar ofta och mycket även på kommunsektorns framtid är inte så märkligt med tanke
på hans bakgrund. Han har varit chefsekonom
på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och
tidigare på Kommunförbundet, och han har
även en mångårig bakgrund inom finansdepartementet där han haft olika ledande befattningar.
Dessutom har han medverkat i både Långtidsutredningen och i Expertgruppen för studier i
offentlig ekonomi, ESO.
Kanske är det just det – hans förflutna i
sammanhang där man ofta haft en lång tidshorisont – som gör att han gärna lyfter blicken
och spanar ganska många år framåt i tiden. För
medan SKL i sin senaste ekonomirapport gör
ekonomiska prognoser för de kommande fyra
åren, handlar Clas Olssons resonemang mer om
vad som händer på 15 års sikt och ännu längre
fram.
– Mitt budskap är att finansieringen av
välfärden på sikt blir en väldigt stor utmaning.
Vi står inför en utveckling där behoven och
förväntningarna på välfärden kommer att öka i
betydligt snabbare takt än de resurser som ska
bekosta den.
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– De demografiska förhållandena är ju väl
kända. En successivt stigande medellivslängd
medför att efterfrågan på äldreomsorg och sjukvård redan har ökat och kommer att fortsätta
att göra det under de kommande decennierna.
Den stora ”40-talistpuckeln”, där de äldsta i den
folkrika generationen nu närmar sig 80-årsåldern, kommer att accentuera de här behoven ytterligare, säger Clas Olsson och tillägger att parallellt med detta innebär flyktinginvandringen
ökade behov inom förskolan, skolan och annan
kommunal service för unga och yrkesaktiva.

M

en det som enligt Clas Olsson ytterligare kommer att komplicera
kommunernas och landstingens
ekonomiska tillvaro är att medborgarna inte bara begär att välfärden ska komma
allt fler till godo, utan också förväntar sig att
välfärdstjänsterna ökar i både omfattning och
kvalitet.
– Det finns en inbyggd drivkraft åt standardförbättringar. Vi nöjer oss inte med att välfärdstjänsterna håller samma nivå som på 1980- eller
1990-talet när allt annat i samhället har blivit
bättre. Den privata konsumtionen stiger med
några procent varje år i reala termer, vi köper
fler och dyrare prylar, har mer resurskrävande
fritidssysselsättningar och reser på mer exklusiva
semesterresor. I ljuset av den utvecklingen vore
det märkligt om vi godtog samma standard på
vård, skola och omsorg som för 30–40 år sedan,
säger Clas Olsson och fortsätter:
– Dessutom har vi sett ett tydligt mönster
de senaste åren att efterfrågan på tjänster ökar
snabbare än konsumtionen av varor. Det gäller
inte minst efterfrågan på offentliga tjänster.
Sammantaget, menar Clas Olsson, kommer
den här utvecklingen att medföra en kraftig
kostnadsstegring, samtidigt som den offentliga
sektorns intäkter inte alls kan öka i samma takt.
Även om Sverige skulle ha en god ekonomisk
utveckling och skatteintäkterna därmed stiger, så

Vi står inför en utveckling där behoven och
förväntningarna på välfärden kommer att öka
i betydligt snabbare takt än de resurser som
ska bekosta den.
kommer en stor del av intäktsökningen att ätas
upp av ökade lönekostnader för de offentligt anställda. Därutöver är också, enligt Clas Olsson,
de flesta av de vägar som historiskt har hjälpt
kommunerna att öka intäkterna, i dag svårframkomliga.
– Om man blickar 30–40 år bakåt i tiden så
har ju de ekonomiska utmaningarna löst sig
på ett i huvudsak bra sätt. Under 1970- och
1980-talen höjdes skatterna i de flesta svenska
kommuner. I slutet av 1990- och början av
2000-talet hade vi en sysselsättningstillväxt som
medförde ökade skatteintäkter. Sist men inte
minst har flera regeringar av olika politisk färg

satsat mer pengar på kommunala tjänster, samtidigt som man sparat genom att trimma olika
transfereringssystem.

N

ågra ytterligare kommunala skattehöjningar tror Clas Olsson inte är
möjliga av politiska skäl, i alla fall inte
i närtid. Han räknar med att staten
även i fortsättningen kommer att tillföra mer
ekonomiska resurser till kommunernas verksamhet. Men eftersom Sverige redan anpassat många
av de transfererade trygghetssystemen till lägre
nivåer, mer i linje med vad som gäller i övriga
EU-länder, så finns det inte några ytterligare
a
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Än så länge är vi bara i början av den
digitala revolutionen av sjukvården.

stora besparingar att göra som kan finansiera
ökade överföringar till kommunerna.
Även när det gäller möjligheterna att öka skatteintäkterna genom att få upp sysselsättningen,
är Clas Olsson relativt pessimistisk.
– Vi har redan en hög förvärvsgrad i Sverige,
både för män och kvinnor, och vår årsarbetstid
är redan hög i en internationell jämförelse. Den
potential som finns handlar främst om en bättre
och snabbare integration av nya svenskar på
arbetsmarknaden.

B

etydligt mer hoppfullt ser Clas Olsson
på effektivisering som ett sätt att kompensera för det ökande glappet mellan
stigande kostnader och ekonomiska
resurser som står stilla eller ökar i betydligt
mer blygsam takt. Inte oväntat är det i hans
ögon digitaliseringen som skapar allra flest nya
möjligheter.
– Världen har ju vänts upp och ned. Den tekniska utvecklingen inom digitaliseringsområdet
har tagit ett fantastiskt språng. Områden där vi
aldrig trodde att maskiner skulle kunna ersätta
människor, är i dag verklighet. Nu kan vi skönja
potentialen för stora förändringar inom offentlig
verksamhet och om det kan leda en öka produktivitet med 1–2 procent per år så har vi nått en
bra bit på vägen för att komma tillrätta med de
ekonomiska obalanserna.
Det är inom sjukvården som Clas Olsson tror
att digitaliseringen kan ge riktigt stora effektiviseringsvinster.
– Det finns en betydande potential inom bl.a.
läkemedelshantering och diagnostik, både genom
användandet av s.k. artificiell intelligens, som i
viss mån kan ersätta sjukvårdspersonalen, men
också genom möjligheterna till distanssjukvård,
där patienterna kan övervakas och sköta sin
provtagning hemifrån och där kontakten med
läkare och annan vårdpersonal sker via mobiltelefon eller dator, konstaterar Clas Olsson
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och pekar på att sjukvården också påverkas av
utvecklingen inom genetik och biokemi, där
framtida genombrott rymmer en potential för
både effektivisering och stora kostnadsökningar
till följd att av nya läkemedel eller andra behandlingar kan bota eller lindra sjukdomar som
tidigare inte alls kunde behandlas.
– Än så länge är vi bara i början av den digitala revolutionen av sjukvården. Artificiell intelligens väntar runt hörnet och på lite längre sikt
robotar som kan ta över vissa arbetsuppgifter.
Ännu längre fram kan man även ana möjligheter
inom mer traditionell omsorgsverksamhet.

CLAS OLSSON
2017–
Generaldirektör, Ekonomi
styrningsverket
2012–2017
Biträdande generaldirektör,
Arbetsförmedlingen
2009–2012
Analyschef,
Arbetsförmedlingen
2004–2009
Chefsekonom, Sveriges
Kommuner och Landsting
2002–2003
Chef Ekonomiska avdelningen,
Finansdepartementet
1999–2002
Chefsekonom,
Kommunförbundet
1992–1998
Flera positioner inom
Finansdepartementet
1989–1991
Ekonom, SIDA

V

id sidan av sjukvården är det inom
undervisningen som Clas Olsson har
de största förhoppningarna knutna till
den digitala utvecklingen. Dessvärre
har förändringsarbetet inte kommit särskilt
långt i grundskolan, men högskolans försök med
online-utbildningar är lovande, anser han.
– Tack vare digitaliseringen kan de allra bästa
lärarna nå fler elever. Om landets främsta pedagoger kan undervisa tusentals elever på distans
så kan det ge väldigt stora och positiva effekter.
Clas Olsson ser även möjligheter att utnyttja
digitaliseringen för att effektivisera flera andra
offentliga verksamhetsområden, men poängterar
samtidigt att han är medveten om att utvecklingen fortfarande går trögt på många områden.
Verksamheter som sitter fast i gamla stordatorbaserade system och bristande central styrning
är två viktiga faktorer som hittills förhindrat en
snabbare digital effektivisering, anser Clas Olsson, som dock ser flera positiva tecken just nu.
– Förändringsledning är en stor utmaning och
det är viktigt att betrakta digitaliseringen som
verksamhetsutveckling, inte som en tekniksatsning. En väg framåt är att satsa på spjutspetsorganisationer som bygger om verksamheten
efter de nya behoven och sedan fungerar som
beställare från IT-avdelningarna.
a
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– Digitaliseringspotentialen inom offentlig verksamhet är stor, men bromsas tyvärr ofta av bristande central styrning och att verksamheterna sitter fast i gamla stordatorbaserade
system, säger Clas Olsson.

I debatten om hur kommunerna och landstingen ska bekosta sin verksamhet i framtiden
höjs med jämna mellanrum röster för ökad
privat finansiering. Clas Olsson höjer dock ett
varningens finger mot höjda egenavgifter.
– Höjer man avgifterna på offentlig service för
mycket så visar erfarenheten att människor väljer bort de tjänsterna. Då har vi fått en situation
där delar av befolkningen inte kan tillgodogöra
sig den välfärd som vi till stora delar bekostat
gemensamt med skattemedel.
– Möjligheten att addera privat finansierade
tilläggstjänster är ett mer intressant alternativ än
att höja avgifterna generellt, t.ex. inom service
för äldre. Det är dock inte lämpligt inom skolans
värld. Undervisning ska vara kostnadsfri och
likvärdig för alla.

C

las Olsson ser också svårigheterna
med att lyfta ut delar av det offentliga
åtagandet och i stället göra det helt
eller delvis privatfinansierat. Områden
där detta redan skett är till exempel tandvården
och bostadsmarknaden, som båda tidigare varit
kraftigt subventionerade men som nu i huvudsak betalas med pengar ur medborgarnas egna
fickor. Det finns inte i dag några stora områden
där det offentliga åtagandet i grunden kan och
bör ifrågasättas.
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– Däremot tror jag att det kommer att bli
nödvändigt med en högre grad av egenfinansiering inom vården, inte för att spara pengar, utan
för att förhindra en stor kostnadsökning som
riskerar att tränga undan vården för dem som
allra bäst behöver den. Den snabba medicinska
utvecklingen innebär att allt fler tillstånd kommer att bli möjliga att behandla. För att inte
kostnaderna för nya mediciner och behandlingar
ska skena iväg så kommer vi vara tvungna att
dra skiljelinjer mellan sådana behandlingar som
helt ska bekostas av det allmänna och dem som
betalas med våra egna pengar.
– Behandling av livshotande sjukdomar,
liksom av tillstånd som kraftigt försämrar
patienternas livskvalitet, ska självklart finansieras offentligt. Men för allt fler mindre allvarliga
tillstånd, som inom några år går att behandla,
blir det nödvändigt att göra en avvägning mellan
offentlig och privat finansiering.
Sammanfattningsvis understryker Clas Olsson
att det inte kommer att finnas en allena saliggörande väg för att hantera den svenska kommunsektorns stora framtida ekonomiska utmaningar.
– Effektivisering – till stor del genom digitalisering – blir den stora bidragsgivaren, samtidigt
som staten fortsätter att understödja kommunernas verksamhet. I övrigt blir det nog många
bäckar små, avslutar Clas Olsson. W

Kommentar

FOTO: ROBIN ANDERSSON

VAD HÄNDER DEN DAGEN
RÄNTORNA BÖRJA STIGA?
En simulering av kommunsektorns framtida räntekostnader.

Är det farligt? Det är en fråga som

vårt huvudscenario, och under ett alternativt antagande om att räntorna gradvis stiger 100 baspunkter (bp), d.v.s. en
procentenhet, snabbare än förväntat
under tidsperioden. I figur 1 återges de
implicita (förväntade) räntorna på olika
löptider vid olika tidpunkter under de
två scenarierna.

undertecknad får relativt ofta. Frågan kan åsyfta låneskuldsökningen
för kommunsektorn som helhet eller
utvecklingen i en enskild kommun som
befinner sig i en investeringsintensiv
period. Efter att några tappra, men
inte alltid helt framgångsrika försök
att nyansera frågeställningen genom att
tala om sektorns bärkraft, tillgångar
som överstiger skulderna och skillnaden
mellan skatte- och intäktsfinansierade
investeringar, kommer ofta följdfrågan;
Vad händer när räntan börja stiga igen?
För att besvara frågeställningen ovan
lät vi på Kommuninvests Forskningsoch utbildningsgrupp simulera ränteutvecklingen i kommunsektorn fram till
2021. Genomsnittsräntan och de årliga
räntekostnaderna har beräknats både
utifrån räntemarknadens förväntningar,

Ränteuppgången fram till början av

2022 blir i genomsnitt 1,3 respektive
2,3 procentenheter, men eftersom kommunsektorns genomsnittliga räntebindning är runt tre år tar det tid innan de
höjda räntorna får genomslag full ut
i form av stigande räntekostnader. Så
länge räntenivån på refinansiering och
nyupplåning är lägre än räntenivån på
de lån och derivat som förfaller kan
genomsnittsräntan fortsätta nedåt.
Som framgår av figur 2 så fortsätter ge-

FIGUR 1: GENOMSNITTSRÄNTAN
2017–2021
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FIGUR 2: KOMMUNSEKTORNS SAMLADE
RÄNTEKOSTNADER 2018–2021 I MDKR
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nomsnittsräntan också att sjunka även
under 2018 under huvudscenariot, ned
5 bp, för att bottna någon gång under
2019 och sedan öka med 5 respektive
10 bp under 2020 och 2021. Under det
alternativa scenariot stiger genomsnittsräntan med 9, 23 respektive 43 bp för
åren 2019 till 2021.
Högre räntor, i kombination med
att låneskulden också ökar, innebär att
räntekostnaderna stiger framöver. Fram
till 2021 ökar de räntekostnaderna med
3,0 mdkr under huvudscenariot jämfört
med 2017 och med 6,4 mdkr under det
alternativa scenariot
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ränteökning inte att få särskilt dramatiska effekter på kort sikt. Även med
antagandet om en kraftigare ränteökning än den som marknaden förväntar
sig framöver så kommer genomsnittsräntan i början av 2021 bara att öka
med 7 bp jämfört med dagens nivå,
vilket motsvarar ungefär den räntenivå
som rådde 2016. Med det sagt kan det
inte uteslutas att enskilda kommunala
aktörer, med relativt höga skulder och
stor andel lån med rörlig ränta, drabbas
av kännbara kostnadsökningar. Speciellt
om räntan skulle öka snabbare än
förväntat För dessa aktörer kan det vara
hög tid att se över räntebindningen i sin
skuldportfölj.
Mattias Bokenblom
Forsknings- och utbildningsansvarig,
Kommuninvest
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Bygga
relationer
receptet för ökad trygghet
i Upplands-Bro

Efter en serie bilbränder insåg Upplands-Bro kommun
att trygghetsarbetet måste utökas. Tillsammans med
Fryshuset finns nu ett program för att skapa bättre
relationer med ungdomar. Kommunen har även
nattvandringar, trygghetsvärdar på helgkvällar och
grannsamverkan med ett antal grannstödsbilar.

O

TEXT: DAVID GROSSMAN FOTO: MIKAEL GUSTAVSEN

trygghet är ett relativt
begrepp som förändras
över tid och med samhällsklimat. Det talar ofta
kriminologer om när de
ska förklara varför otryggheten är så stor i samhället
samtidigt som brottsstatistik inte visar samma ökning.
Björn Svensson, trygghetssamordnare i
Upplands-Bro, har tidigare arbetat som såväl
områdes- som närpolis i kommunen. Han anser
inte att Upplands-Bro är mer otryggt i dag än

12
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när han patrullerade gatorna för 30 år sen,
och brottsstatistiken visar inte på några större
ökningar om man samtidigt tar hänsyn till den
stora befolkningstillväxten som kommunen haft.
– Men det som påverkar oss mest är att det
skjuts, det sprängs och att brotten blivit grövre
på många håll i landet. Sedan har du alla lokala
facebookgrupper där det plingar till i mobilen
när något har hänt. Allt detta ökar känslan av
otrygghet tror jag, säger Björn Svensson när han
träffar Dialog i kommunhuset.
Även Upplands-Bro har haft sin beskärda
del av brott som hamnat på tidningarnas
a

Trygghetsarbete i en kommun måste ske på många olika
plan konstaterar Anna Björklund, hållbarhetsstrateg
Upplands Bro, Payam Boroodjeni, Fryshuset och Björn
Svensson, trygghetssamordnare Upplands-Bro.
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Det finns inte några quick fix när det
handlar om att bygga relationer, skapa
socialt hållbara bostadsområden och
sysselsättning för människor.
Anna Björklund, hållbarhetsstrateg, Upplands-Bro kommun

förstasidor. Under sommaren 2016 var det en
serie bilbränder där 40 bilar på olika platser
utsattes – det var uppenbart att bränderna var
planlagda. Ett år senare blev två unga män
skjutna i Kungsängen, centralorten i kommunen. Händelsen rubricerades som försök till
mord. Enligt polisens klassificering är stadsdelen
Bro i kommunen ett så kallat utsatt område,
vilket är tredje kategorin efter särskilt utsatt och
riskområde.
– Bro är ett miljonprogramområde med viss
social oro, men inte med rivaliserande gäng. Nu
arbetar vi aktivt med att ha koll på den gruppen
som ställer till problem, säger Björn Svensson.
I det arbetet finns Fryshuset i Husby med som
Upplands-Bro inledde ett samarbete med 2016
efter vågen av bilbränder. Avtalet löper två plus
två år med möjlighet till förlängning om så behövs. Kommunen betalar Fryshuset 2,7 miljoner
kronor per år.
– Vår metod är att skapa relationer till ungdomar som är i utanförskap, och då handlar
det oftast om unga killar mellan 15 och 18 år
som år efter år inte upplevt att det finns något
att göra, säger Payam Boroodjeni, platschef på
Fryshuset i Husby.

N

är Fryshuset fick uppdraget rekryterades två lokala personer som man
ansåg hade rätt egenskaper för att
skapa förtroende hos ungdomarna.
Payam påpekar att många som lever i utanförskap inte känner tillit till myndigheter, och även
om det finns fritidsverksamheter och jobb att
söka sig till krävs det att någon leder dem rätt.

14
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Anna Björklund, hållbarhets
strateg Upplands-Bro.

Tillit är även att inte föra vidare brottsuppgifter
om ungdomarna till polisen.
– Då har vi inget förtroende längre och tappar kontakten. Vad tjänar samhället i längden
på det? frågar sig Payam Boroodjeni men tillägger att man har ett nära samarbete med polisen
på flera olika plan.
Antalet bilbränder i Upplands-Bro har minskat
med 30 procent från 2016 till 2017 – de som
fortfarande sker är enligt Payam till största delen
försäkringsbedrägerier. Hans bedömning efter ett
och halvt års arbete på fält är att 30 unga killar
inte längre ”hänger runt” i fel kretsar.
– Men de platserna kan fyllas upp av andra
ungdomar. Det vi arbetar med är symptomen. Men orsakerna är ofta kvar; misslyckad
skolgång, brist på sysselsättning och trångboddhet. Om man delar säng med sin bror i en liten
lägenhet är det inte så konstigt att man är ute
på gatorna, säger Payam Boroodjeni.

A

nna Björklund, hållbarhetsstrateg
i Upplands-Bro kommun sedan i
november håller med i den analysen.
Hon har tidigare arbetat i Rinkeby
och i Skärholmen och ska nu ta fram en långsiktig strategi för hållbarhet i Bro.
– Det finns inte några quick fix när det
handlar om att bygga relationer, skapa socialt
hållbara bostadsområden och sysselsättning för
människor. Det är också, menar Anna Björklund, tämligen kontraproduktivt att ansvariga
börjar räkna pengar. Kostnaden kommer ändå,
det gäller att välja: investera nu eller betala
senare, menar hon.

Björn Svensson påpekar att en kommun som
får en stämpel som otrygg kan hamna i en negativ spiral där näringsliv och bostadsföretag inte
vill etablera sig.
– I budgeten som lagts för 2018 har alla partier från höger till vänster, sagt att man prioriterar trygghetsfrågor, säger Björn Svensson.

I

kommunens åtaganden finns även nattvandringar, trygghetsvärdar på helgkvällar
och inte minst grannsamverkan med ett
antal grannstödsbilar som patrullerar runt
på olika platser i kommunen. Man är ute dagtid,
då de flesta bostadsinbrott sker.
– Det kan låta som vi har medborgargarden
som är ute, men det handlar det definitivt inte
om, säger Björn Svensson. Deras uppgift är att
fungera preventivt och vara ögon på plats. Ser

de något kontaktar man den lokala polisen. Det
är ett ideellt arbete och mest pensionärer som
engagerar sig i.
Som före detta polis i området skulle han
gärna se att polisen i dag satsade mer på lokal
närvaro.
– För tjugo år sedan var det 27 poliser som
arbetade lokalt, nu är det en grupp med sju
områdespoliser som får göra mycket utryckningstjänst och därför inte alltid tillgängliga i
området.
Hade ni bättre koll förut?
– Absolut. Jag träffade ungdomar när de var
på sexårsverksamheten och de fick redan då ett
ansikte på en polis och inblick i vad vi jobbar
med. Den typen av kontakt och social kontroll
hinner man inte med längre, konstaterar Björn
Svensson. W
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Lansering av KI Finans Tillgång

EFFEKTIVT VERKTYG
FÖR FÖRVALTNING AV
FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Den nya webbaserade tjänsten KI Finans Tillgång ligger helt i linje med
Kommuninvests ambition att på alla sätt tillhandahålla stöd och verktyg
som skapar värden för kundernas finansförvaltning. Den här gången
är syftet att erbjuda en webbaserad lösning för en trygg och effektiv
hantering av finansiella tillgångar.
TEXT: SUSANNA KULL

I

samband med att KI Finans Skuld
lanserades – och visade sig vara ett
effektivt och prisvärt verktyg som
underlättar vår vardag otroligt mycket
– dök en ny idé upp. Varför inte
försöka upprepa succén genom att
utveckla en kostnadseffektiv lösning
för att förvalta en kommuns eller
landstings finansiella tillgångar? Det handlar
om ansenliga summor, som bara för vår del kan
summeras till runt 4,2 miljarder kronor, säger
Fredrik Holst, budget och finanschef vid Region
Västmanland, därtill en av initiativtagarna till KI
Finans Tillgång.
Resultatet av det tajta samarbetet mellan
Kommuninvest, systemleverantören och
regionerna Sörmland, Örebro Län respektive
Västmanland realiseras nu i form av den
webbaserade modulen KI Finans Tillgång. Precis
som namnet anger ger verktyget stöd för att
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Fredrik Holst, budget och finanschef, RegionVästmanland.

löpande hantera finansiella tillgångar, analysera
avkastning och risk, därtill ta fram rapporter
och bokföringsunderlag.
– Jag upplever att vårt samarbete i mångt och
mycket speglar hela grundtanken med Kommuninvest – tillsammans är vi starkare! Det gäller
inte bara utvecklingsarbetet av nya verktyg som
möter våra specifika behov, utan också för att
det samtidigt ger oss möjlighet att dela erfarenheter och lära av varandra. Det är betydande belopp vi ska förvalta, och med KI Finans Tillgång
får vi en grundläggande ordning och reda, vilket
ger transparens och trygghet för alla inblandade.
Till exempel tillför systemet en viktig funktion
för att beräkna och kontrollera att de många
gånger stora belopp som vi får tillbaka i form av
fondrabatter, är korrekta. Verktyget ger också en
total överblick av våra innehav tillsammans med
möjligheten att i realtid kunna följa och agera på
marknadssvängningar. Därtill är spårbarheten

KORT OM
KI FINANS
KI Finans Skuld är en webbaserad
skuldförvaltningstjänst för transaktionshantering, analys och rapportering
av lån och derivat. Verktyget gör det
även möjligt att simulera olika scenarier för att beräkna möjliga räntekostnader på längre sikt.
KI Finans Tillgång är en webbaserad
tjänst för förvaltning av finansiella
tillgångar. Med det webbaserade verktyget kan tillgångar hanteras löpande,
avkastning och risk analyseras, samt
rapporter och bokföringsunderlag
snabbt skapas.
Kommuninvest erbjuder även utbildning och support till användarna av de
båda modulerna. För mer information:
kommuninvest.se/for-kunder/ki-finans/

av transaktioner hög, vilket inte minst revisorerna uppskattar, säger Fredrik Holst.

D

en fortsatta utvecklingen av KI Finans
Tillgång koncentreras bland annat
på att ge bättre förutsättningar att nå
högre avkastning på placeringar. Det
handlar till exempel om att tillhandahålla skarpare beslutsunderlag som ger möjlighet att utvärdera fondförvaltare och deras agerande gentemot
marknadens rörelser, liksom möjlighet att göra
egna simuleringar av finansiella scenarier.
– Ytterligare en viktig del framöver är att
säkerställa att innehaven i pensionsportföljen
går i takt med de höga ambitioner som vi har
inom etik och hållbarhet. Bland annat genom
att enkelt kunna ta ut statistik kring andelen
gröna obligationer, andelen hållbarhetsfonder,
screena portföljen utifrån det koldioxidavtryck
innehaven ger upphov till osv. Att automatisera

Pelle Holmertz, affärsutvecklings
chef för KI Finans.

så mycket som möjligt för att snabbt och enkelt
få fram information som gör att initierade beslut
kan tas, säger Fredrik Holst.
Under våren kommer också en tredje modul
att implementeras i KI Finans, i form av funktioner för likviditets- och investeringshantering.
Syftet är bland annat att effektivisera den manuella handpåläggning som i dag i de flesta fall sker
i kalkylprogrammet Excel, liksom att säkerställa
en snabb och enkel process för att få fram tillförlitlig statistik.
– Vi känner oss inte på något sätt klara, utan
kommer fortsätta att förfina och anpassa för att
säkerställa verktyg som möter våra kunders behov. Ytterligare en målsättning är att implementera funktioner som låter data flyta fritt mellan
Skuld och Tillgång och därmed ger en sammanställning av den totala finansiella positionen och
dess sammantagna risk, säger Pelle Holmertz,
affärsutvecklingschef för KI Finans. W
Kommuninvest Dialog #1 2018
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Ulf Bengtsson, direktör och föreningsstyrelsens
sekreterare i Kommuninvest ekonomisk förening:

”Vi ser fram
emot ytterligare
medlems
ansökningar”
TEXT: GÖRAN TIVENIUS FOTO: KARI KOHVAKKA
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D
DESSA OMRÅDEN GRANSKAR KOMMUNINVEST
I SAMBAND MED EN
ANSÖKAN
Likviditet = Flödet av in- och
utbetalningar samt den kortsiktiga
betalningsberedskapen.
Resultat = Resultatutveckling samt
förmågan att anpassa kostnader
efter intäkter över tid och därmed
skapa ett tillräckligt bra resultat.
Kapacitet = Långsiktig betalningsberedskap, det vill säga finansiell
motståndskraft på lång sikt. Exempel är soliditet, skulder, tillgångar,
skattesats, finanspolicy.)
Åtagande = I vilken utsträckning
kommunen bedriver verksamhet eller har åtaganden för verksamheter
som innebär finansiella risker. Detta
kan till exempel vara verksamhet
som bostads- eller energibolag eller
ett borgensåtagande.
Inre och yttre faktorer = Här analyseras vilka inre och yttre faktorer
som kan påverka kommunens
finansiella situation. Exempel på
inre faktorer är politisk styrning,
organisation och personal. Yttre
faktorer kan vara befolkningstillväxt,
sysselsättningstillväxt, arbetslöshet
och näringslivsstruktur.
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et kommunala finanssamarbetet Kommuninvest startades en gång i
tiden av nio kommuner
och landstinget i Örebro
län. Bakgrunden var att
de etablerade bankerna
erbjöd för dåliga villkor
för krediter. Något måste göras. Förenklat kan
man uttrycka grundidén för samarbetet som att
tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och
en för sig. Framgången blev omedelbar och rätt
snart öppnades dörren för samtliga Sverige kommuner, landsting och regioner att ansöka om
medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. I dag är 277 kommuner av 290 möjliga
medlemmar. Motsvarande siffra för landsting
och regioner är 11 av 20 möjliga. Under årens
lopp har medlemmarna sparat miljardbelopp i
form av lägre räntor. Dialog mötte Ulf Bengtsson, medlemssekreterare i den ekonomiska
föreningen, för ett samtal om medlemskapet och
önskan att få ännu fler medlemmar.
Dialog: Vilken målsättning har Kommuninvest? Vill ni
ha samtliga kommuner, landsting och regioner som
medlemmar, och i så fall varför?
Ulf Bengtsson: Målsättningen är absolut inte

att få en monopolställning. I dag hanterar det
kommunala finanssamarbetet Kommuninvest
ungefär hälften av kommunsektorns totala låneskuld. Eftersom vi levererar det våra medlemmar
frågar efter, nämligen förmånliga lån, så ökar
vår marknadsandel. Vi har fortsatt kapacitet
att ta emot ytterligare medlemmar. Vi menar att
samtliga Sveriges kommuner, landsting och regioner tjänar på ett medlemskap. Den allmänna
sanningen att en hög upplåningsvolym som regel
ger lägre räntor, är påtaglig för Kommuninvest,
vilket visar att det kommunala finanssamarbetet
fungerar bra. Det ger minskat risktagande och
lägre finansieringskostnader. Vi har redan nått
en volym där vi är framgångsrika, och där de
allra flesta kommuner inte kan låna förmånligare än vad de gör hos oss.
Notera också att vi har utrymme för en större
utlåningsvolym utan att behöva öka våra operativa kostnader nämnvärt.

Ett par av förklaringarna till Kommuninvests
framgång är den grundlagsskyddade kommunala
beskattningsrätten samt den solidariska borgen
”såsom för egen skuld”. Här är det förstås viktigt att
alla medlemmar sköter sin ekonomi. Kommunallagen
uttrycker saken med orden ’Kommuner och landsting
ska ha god kommunal hushållning’. Hur klarar kommunerna denna uppgift? Och hur bevakar Kommuninvest hållbarheten i medlemmarnas ekonomi?

– Generellt hanterar kommunsektorn sin ekonomi bra. Tittar man på resultaten från 2016
och 2017, så är det väldigt goda ekonomiska
resultat. 2016 var det bästa året någonsin i modern svensk kommunhistoria.
Vår bevakning av medlemmarna och tillhörande bolag sker bland annat i form av granskning av deras årsredovisningar. Här betraktar vi
hela kommunkoncernens situation.
Vi gör en årlig kommunanalys. Där fastställs
ett riskvärde för alla medlemmar på en skala 0
till och med 13, där 0 är det bästa. 2016 var det
genomsnittliga riskvärdet 2,99. Motsvarande
siffra för 2012 var 3,75. Förstås finns det en
konjunktureffekt i siffrorna, där ett bra skatteunderlag bidrar till det låga riskvärdet.
Vad händer om någon medlem inte bedöms hantera
sin ekonomi tillräckligt bra?

– Vi gör som nämnts analys av kommuner som
grupp och av enskilda kommuner. Skulle det visa
sig att en analys av en enskild kommun leder
fram till att den granskade inte har långsiktig
kapacitet att klara sina åtaganden gentemot
Kommuninvest, sätter vi in extraresurser. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting samt eventuellt ytterligare externa experter
gör vi då en djupare analys som utmynnar i ett
åtgärdsprogram. Naturligtvis är det kommunen
själv som tar de beslut som åtgärdsprogrammet
pekar på.
Denna typ av extrainsats har vi gjort vid ett
fåtal tillfällen, och då med väldigt goda erfarenheter. Kostnaderna i samband med en sådan här
ovanlig åtgärd belastar inte samtliga medlemmar, utan enbart den medlem som berörs.
Hur går processen till vid en medlemsansökan?

– Rent formellt så lämnar man en intresseanmä-

Idag hanterar det kommunala finanssamarbetet Kommuninvest ungefär
hälften av kommunsektorns totala
låneskuld.
lan. Ofta har den föregåtts av ett antal möten
mellan den som är intresserad och Kommuninvest. Och Kommuninvest kan då vara representerad både av någon företrädare för någon
befintlig medlem och från någon tjänsteperson.
När intresseanmälan är inlämnad, så återkommer vi med en processordning som bland annat
redovisar vilka politiska beslut som behöver tas.
När beslut om formellt medlemskap är taget aktiveras ett antal analyser; bland annat belysning
av Kommuninvests Analys- & Finanskommitté.
Med dessa underlag som grund avgör föreningsstyrelsen om den aktuella kandidaten ska ges ett
medlemskap.
Med tanke på den svenska kommunsektorns stabilitet och uppbyggnad – den grundlagsskyddade

kommunala beskattningsrätten, det kommunala
balanskravet, den implicita statsgarantin – så borde
väl samtliga kommuner, landsting och regioner anses
vara värdiga ett medlemskap i Kommuninvest?

– Jag har svårt att se en situation då vi skulle
säga nej till en ansökan. I så fall torde det
handla om betydande misskötsel. Och någon
sådan kan inte jag se.
Grundinställningen är att alla är välkomna.
Som medlem behöver man ju inte låna av Kommuninvest. Finns det också situationer då en medlem nekas
att låna pengar?

– Vi har aldrig haft en sådan situation, men det
skulle kunna uppstå ett läge då en medlem har
en alltför hög upplåning kombinerad med svaga
ekonomiska resultat. W
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Maria Viimne, vice VD Kommuninvest och Margreth Johnsson, ledamot i föreningsstyrelsen, träffade medlemmar från hela Göteborgsregionen i Mölndal.

Nya medlemmen var värd för
Mindre än ett år efter medlemskapet i Kommuninvest var det dags
för Mölndals kommun att stå värd för ett medlemssamråd. Här, och på
17 andra platser över hela Sverige, diskuterades de viktigaste frågorna
inför föreningsstämman den 26 april.

N

är man kliver av vid Mölndals
centrum, en kort spårvagnsresa
från Göteborg, möts man av
byggarbetsplatser och lyftkranar. Hela Mölndals centrum är under
förändring och här ska inom några år en
ny och levande stadsmiljö vara på plats.
En kort promenad senare är vi på plats på
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TEXT OCH FOTO: JONAS LANNERING

hotellet där Kommuninvest arrangerar ett
av totalt 18 medlemssamråd inför föreningsstämman i Stockholm den 26 april.
Kommuninvests medlemssamråd är en
serie medlemsmöten där föreningsstyrelsen,
ägarföreträdare och tjänstepersoner kan
diskutera utvecklingen i bolaget, aktuella
frågor inför föreningsstämman samt få ta

del av ekonomiska utblickar från Kommuninvests företrädare. Samrådet i Mölndal
inleddes med att Maria Viimne, vice VD
Kommuninvest, och Margreth Johnsson,
ledamot i föreningsstyrelsen, berättade om
det kommunala finanssamarbetet.
– Av Sveriges 310 kommuner och landsting har hittills 288 valt att bli medlem-

RÖSTER FRÅN
MEDLEMSSAMRÅDET

MARIE ÖSTH KARLSSON
Kommunstyrelsens ordförande (S),
Mölndals kommun
– Vi är glada över att nu vara
medlemmar i Kommuninvest. Vi
får en trygghet att vara med i ett
större sammanhang. Jag har fått en
helhetspresentation av Kommun
invest, och det bra att träffa de
andra medlemmarna och diskutera
frågorna tillsammans.

medlemssamråd
mar i Kommuninvest. Vi är extra glada
att vara på plats här i Mölndal i dag som
blev medlemmar under förra året, berättar
Margreth Johnsson när hon hälsar alla
välkomna.
Maria Viimne fortsätter med att berätta
om utvecklingen i Kommuninvest under
det senaste året. Bolaget har under 2017
haft en betydligt större utlåning än man
räknat med på förhand, något hon understryker att man väl har klarat av att
hantera. Ytterligare ett glädjeämne är att
frågan om bruttosoliditet, som varit den
största frågan på tidigare års medlemssamråd nu börjar närma sig ett slut.
– Det som varit lyckosamt i frågan om
bruttosoliditet är att lagstiftarna i EU har

lyssnat till oss och räknat bort utlåning
till kommunsektorn ur vår balansräkning
i deras preliminära förslag. Vi hoppas att
det definitiva beslutet i EU-parlamentet går
enligt våra förväntningar, vilket skulle göra
att vi med god marginal klarar av de nya
lagkraven, berättar Maria Viimne.
Med en sådan stor och resurskrävande
fråga avhandlad kan Kommuninvest nu
rikta blickarna mot en fortsatt effektivisering av bolaget, berättar Maria Viimne.
Fokus under 2018 ligger därför på att
ytterligare kunna sänka utlåningsmarginalerna och leva upp till visionen att bli
världens bästa organisation för kommunal
finansförvaltning. W

MIKAEL BERGLUND
Oppositionsråd (M), Ale kommun
– Det är jättebra att medlemssamråden sker över hela Sverige,
annars hade vi aldrig kunnat samla
så här många medlemmar. De
omvärldsspaningar och framtidsprognoser vi får från medlems
samråden är väldigt värdefulla.

HENRIK RIPA
Kommunstyrelseledamot (M),
Lerums kommun
– Det är alltid bra och nyttigt att
höra vad som händer i bolaget vi
är ägare till. Vi vet att det är ett
välskött bolag men det är viktigt
att man fortsätter att ha en stark
relation med ägarna,
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”INGA SKÄL FÖR ÖKAD
PRISDIFFERENTIERING”
Det finns i nuläget inte tillräckligt starka skäl att öka prisskillnaderna i Kommuninvests utlåning. Den slutsatsen drar
Kommuninvests chefsanalytiker Kristin Ekblad, som utrett frågan efter beslut på förra årets föreningsstämma.

B

akgrunden till stämmobeslutet och utredningen är
att framför allt större kommuner och landsting ofta
väljer bort Kommuninvest, till förmån
för andra finansieringsalternativ.
– Det finns olika motiv till att vissa
av våra större medlemmar använder
Kommuninvest i mindre utsträckning.
Några ser på medlemskapet mer som
en försäkring inför tuffare tider och
anser att de får bättre villkor via egna
upplåningsprogram eller banker. Men
oavsett varför så kan vi konstatera att
vi inte riktigt når upp till målsättningen
att vara konkurrenskraftiga för alla
medlemmar, säger Kristin Ekblad.
När Kommuninvests erbjudande
inte bedöms vara tillräckligt konkurrenskraftigt är ofta en av orsakerna att
medlemmarna, när de jämför låneofferter från Kommuninvest med andra
alternativ, inte tar hänsyn till den återbäring som utestående lån innebär.
– Det kan vara svårt för tjänstemännen att jämföra en offert från
Kommuninvest med andra alternativ.
Det kan finnas tekniska problem och
svårigheter att räkna in återbäring
och refinansieringsrisk. Sen finns det
situationer när kommunala bolag tar
upp lån och där Kommuninvests återbäring tillfaller kommunen, konstaterar
Kristin Ekblad.
För att undersöka hur Kommuninvest bättre ska kunna konkurrera om
utlåningen till större kommuner och
landsting beslutade föreningsstämman
förra året att utreda vilka effekter öka-

de prisskillnader
skulle innebära.
Kristin Ekblad
kom dock fram
till att en ökad
differentiering är
problematisk att
förena med den
medlemsägda
organisationens Kristin Ekblad, chefsanalytiker Kommuninvest.
grundläggande
värderingar.
Dessutom kan ökad prisdifferentiering
leda till att bolagets incitament till
ökad effektivitet minskar.
– Jag har i utredningen kommit till
slutsatsen att en ökad prisdiferentiering skulle kunna leda till att vi helt
enkelt tar bort våra incitament för att
fortsätta utveckla vårt effektiviseringsarbete. Det tror jag är fel väg att gå,
säger Kristin Ekblad.
Hon konstaterar att för att kunna
bli mer konkurrenskraftiga även för
större kommuner och landsting bör
Kommuninvests huvudsakliga fokus
därför vara en fortsatt effektivisering
av bolaget och utlåningsverksamheten.
Hon redovisar i sin utredning andra
möjliga vägar för att vässa Kommuninvests konkurrensförmåga.
– Parallellt med att vi utrett frågan
om prisdifferentiering har vi identifierat
ett antal områden där verksamheten
kan effektiviseras så att alla medlemmar får ett mer fördelaktigt utlåningspris. Detta kan, enligt vår uppfattning,
ske utan att risken i verksamheten
ökar, säger Kristin Ekblad.

D

en möjlighet som Kristin Ekblad i första hand kortsiktigt
tror på är en sänkning av
det så kallade IFRS-påslaget.
Förenklat kan detta förklaras som ett
prispåslag som Kommuninvest tar ut
på sin utlåning för att kompensera
för den volatilitet i bokföringen som
redovisningsstandarden IFRS medför.
Prispåslaget sker för att skapa en säkerhetsmarginal eftersom Kommuninvests ägardirektiv slår fast att bolagets
operativa årsresultat med stor säkerhet
måste vara positivt, även inklusive de
effekter som uppstår på grund av IFRSregelverket.
Utredningen menar att IFRS-påslaget
kan minskas, vilket skulle ge möjlighet
att sänka priset på Kommuninvests
utlåning. En konsekvens av en sådan
nedjustering av IFRS-påslaget blir att
Kommuninvests redovisade resultat
blir lägre, och följaktligen även den
återbäring som betalas ut till medlemmarna.

I

nför föreningsstämman senare i
vår föreslår alltså inte utredningen
ökad prisdifferentiering. Däremot
föreslår utredningen en ändring i
Kommuninvests ägardirektiv med avseende på hur bolaget ska förhålla sig till
IFRS-påslaget i framtiden. W
TEXT: JONAS LANNERING

Välfärdsinvesteringen

Lidköping
satsar på
gröna bostäder
TEXT: JONAS LANNERING FOTO: AB BOSTÄDER I LIDKÖPING

L

idköpings kommun växer och det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder Lidköping
räknar med att det behöver byggas ca 200
lägenheter i kommunen årligen fram till
år 2023, varav bolaget jobbar att bidra med 50
lägenheter i genomsnitt. Just nu pågår fyra bostadsprojekt som alla har finansierats med gröna lån från
Kommuninvest.
Till hösten har AB Bostäder Lidköping cirka 160
nya lägenheter klara för inflyttning i västgötakommunen. Samtidigt pågår projektering för ytterligare
två nya kvarter med flerfamiljshus och det som
utmärker de nya fastigheterna är ett hållbarhetstänk från start till mål. Med hjälp av gröna lån från
Kommuninvest har man kunnat hålla nere finansieringskostnaderna.
– Det blir en win-win situation. Vi vill såklart
fortsätta att utveckla vårt miljö- och hållbarhetsperspektiv och det är bra att Kommuninvest uppmuntrar detta genom att låna ut till en mer förmånlig
ränta för gröna projekt, säger Karl Alexanderson,
VD för AB Bostäder i Lidköping.
Parallellt med bostadsprojekten bygger Lidköpings kommun bland annat två nya skolor, två
förskolor, och ett avloppsreningsverk som alla har
beviljats gröna lån. Bostäderna och verksamhetslokalerna byggs alla enligt kraven för Miljöbyggnad
Silver, som kräver mer av byggnaden än att enbart
följa lagkrav. Exempel är bättre ventilation, ljudmiljö och solskydd. W

Håll ögonen
på RUR!
”På lång sikt är vi alla döda.” Den brittiske ekonomen
John Maynard Keynes citeras ofta i ekonomiska
sammanhang. Men hur långt ska en kommuns
ekonomiska planering egentligen sträcka sig och hur ska
den nya resultatutjämningsreserven, RUR, användas?
TEXT: GUSTAV JUNTTI ILLUSTRATION: SHUTTERSTOCK
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E

nligt kommunallagen ska
kommuner redovisa budgeten
för kommande räkenskapsår
samt en övergripande plan
för de nästföljande två. Men
sedan 1 januari 2013 finns ett
tillägg i kommunallagen som
ger möjlighet för kommuner
att sätta av ett visst belopp i resultatutjämningsreserven (RUR).
Keynes grundtes var att konjunkturcykler
ska överbryggas med så kallad kontracyklisk
finanspolitik. Tanken med RUR är att jämna ut
variationer i skatteintäkter sett över en konjunkturcykel och på så sätt skapa stabilare planeringsförutsättningar i kommuner och landsting.
Något tillspetsat måste den ekonomiska förvaltningens perspektiv sträcka sig mellan tre och
åtta år framåt, vilket enligt Konjunkturinstitutet
är längden på en konjunkturcykel. Exempelvis
har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på
många kommuners begäran i år förlängt sina
skattemodeller som nu täcker de kommande åtta
åren.
Till RUR ska fogas den så kallade generationsprincipen som säger att kostnaden för
den kommunala service som varje generation
konsumerar bärs av dem själva. Principen har
slentrianmässigt kommit att tolkas som ett
överskottsmål på två procent av skatteintäkter,
statsbidrag och utjämningssystemet för att täcka
framtida reinvesteringar.
Kommunernas faktiska verksamhetsresultat för 2016 var 16 miljarder kronor, efter
realisationsvinster, nedskrivningar, förtida
pensionsinlösen och andra övriga poster. Det
var 6 miljarder kronor över tvåprocentsmålet.
Nettoinsättningen till RUR uppgick då till 2,5
miljarder kronor och resten hamnade i eget
kapital, vilket drev upp soliditeten.

I

början av mars 2018 presenterade Statistiska centralbyrån, SCB, preliminära
bokslutssiffror för kommunsektorn, som
med landstingen och regionerna inräknade
slog förra årets rekordresultat med 1,6 miljarder
kronor, och redovisade totalt 26,4 miljarder
kronor i överskott för 2017 – det högsta som
uppmätts på 2000-talet.
Kommunerna allena förbättrade resultatet
med 2,2 miljarder kronor. Bland annat gjorde

en ökning på fem procent i skatteintäkter att
resultatet bättrades på i sektorn. Samtidigt var
det fler kommuner med negativa resultat 2017
jämfört med året innan.
Bert Hedberg är kommunanalytiker på Kommuninvests risk- och analysavdelning. Enligt honom är svenska kommuner mycket stabila och
väl förberedda för en lågkonjunktur. Oavsett
konjunkturläge har kommunerna uppvisat bra
marginaler, kommenterar han.
Landstingen däremot har något för små marginaler för att kallas stabila, enligt Bert Hedberg.
Enligt SCB har antalet landsting som uppnår
tvåprocentsmålet ökat från åtta stycken 2016
till nio stycken 2017. Fem stycken redovisar
underskott. I reda tal uppvisar landstingen en
resultatförsämring: från 3,3 miljarder kronor i
överskott 2016 till 2,7 miljarder kronor 2017.

B

Bert Hedberg, kommunanalytiker
på Kommuninvests risk- och analysavdelning.

ert Hedberg menar att många landsting
har för höga kostnader för att nå överskottsmålet om 2 procent. Det beror
på att pensionsskulden exempelvis är
lite större än för kommunerna, samtidigt som
omsättningen bara motsvarar hälften av kommunernas. Pensionsbelastningen är med andra
ord betydligt större för landstingen. Dessutom
konsumerar svensken i gemen mer vård än
tidigare.
Landstingen lånar dock inte så mycket pengar.
Hälften har inga lån alls, och av Kommuninvests
totalt 313,5 miljarder kronor i utlåning till offentlig sektor under 2017 gick bara 3,8 miljarder kronor (1,2 procent) till landstingen.
Ändå ser kommunernas soliditet bättre ut.
Den kommunala soliditeten har mellan 2015
och 2016 gått upp tre procentenheter – en
mycket stor ökning enligt Bert Hedberg.
Kommunerna investerar i anläggningstillgångar, främst bostäder och verksamhetslokaler
såsom skolor och äldreboenden. Kommunerna
investerade totalt 116,2 miljarder kronor under
verksamhetsåret 2016. 63 av dessa miljarder investerades i kommunala bolag och 53,2 miljarder till kommunverksamheter. Hela 56 procent
av samtliga investeringar skedde i fastigheter
och bostäder, medan vatten- och avlopp fick 11
procent av investeringsbudgeten.
Bland landstingen är sjukhus och vårdutrustning två investeringsteman. Totalt investerade
landstingen 29,4 miljarder kronor under 2016. a

a
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SKULDUTVECKLING I SVERIGE
120%

Skuldutveckling i
svenska kommuner,
staten, hushåll och
näringslivet mätt
som andel av BNP
för åren 2003-2017.
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Här sticker Stockholm ut med 15,1 miljarder
kronor eller 51 procent av samtliga investeringar.
Enligt Bert Hedberg går dock skärningen främst
mellan orter som växer och krymper.
I en ny forskningsartikel från Centrum för
kommunstrategiska studier vid Linköpings
universitet studerar Robert Jonsson och Josefina
Syssner hur tio krympande svenska kommuner
hanterar sina fasta tillgångar i ljuset av vikande
befolkningsunderlag.
Enligt tidigare forskning genomgår beslutsfattare i kommuner med minskande befolkning
fyra faser: ignorera statistiken, utveckla motåtgärder, ta fram planer för att hantera befolkningsminskningen, och slutligen att behandla
den demografiska utförsbacken som en möjlighet att få upp farten i effektiviseringsprocesser.

G

enom att analysera årsredovisningar,
budgetar och planeringsdokument för
perioden 2014–2017, finner forskarna
att de flesta kommuners budgetdokument inte innehåller redogörelser för underhåll
av tillgångar. Några beskriver hur fastighetsbeståndet kan anpassas, men strategier för dyra
och långlivade tillgångar som vägar, broar och
vatten- och avloppssystem nämns inte.
Forskarna drar slutsatsen att tillgångarna
antingen måste skalas ned, eller så måste nuvarande befolkning bära kostnader för underutnyttjade resurser som dimensionerats för
tidigare generationer– en tveksam ordning med
hänvisning till generationsprincipen.
Storleken på kommunsektorns anläggningstillgångar motsvarar i sitt bokförda värde mer
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än dubbelt så mycket som den kommunala
låneskulden. Omsättningstillgångar utgör cirka
en femtedel av anläggningstillgångar och ökar
inte lika mycket.
De senaste femton åren har kommunernas
skuldsättning fördubblats, men satt i relation
till BNP-utvecklingen har den pendlat mellan 11
och 13 procent under 2000-talets samtliga år. I
fasta priser ökar skuldsättningen alltså inte, och
jämfört med staten, näringslivet och hushållen är
kommunerna klart minst skuldsatta. Se diagram
för skuldutveckling.
De kommande åren beräknas investeringar
och låneskuld växa med ungefär fem procent
årligen. Enligt Kommuninvests bedömning
är storleken hanterbar, bland annat eftersom
pensionsskulden från 1998 som legat utanför
balansräkningar nu börjar amorteras på och
därmed reducerar skuldsättningen. Det innebär
även att soliditeten kommer bli bättre.
Med de investeringar som står för dörren –
ungefär 1 000 för- och grundskolor och 300
äldreboenden är planerade till 2020 – så kommer
balansräkningarna dock växa kraftigt, vilket i sin
tur kräver resultat för att klara av räntor, amorteringar och driftskostnader.
Bert Hedberg menar att driftskostnader är något
som ofta hamnar i skymundan när låga räntor gör
fler investeringskalkyler enklare att få ihop.
– Det är inte räntan som är den svåra biten,
utan driften av det som byggs, säger Bert Hedberg.
Genomsnittsräntan på kommunkoncernnivå varierar och har gradvis pressats ned, så
att kommunerna under 2017 hade en miljard
kronor lägre räntekostnader än året innan. För

"ENKLARE ATT FÖRÄNDRA
PERIODISERING ÄN PRIORITERING"
Behöver kommuner och landsting ha ett finansiellt överskott på två procent för att uppvisa god ekonomisk hushållning? Inte
nödvändigtvis, tycker Pierre Donatella, forskare på Kommunforskning i Västsverige, som har skrivit sin doktorsavhandling på
ämnet kommunal resultatstyrning.
Pierre Donatella ser kommunallagens

balanskrav som en rimlig nedre gräns för
finansiella resultat. Men han är kritisk till
kommunsektorns inställning till tvåprocentmålet.
– Många kommuner har bara tagit
målet och är nöjda med det, fast de
skiljer sig mycket åt vad gäller exempelvis
soliditet och investeringsbehov. De borde
sätta mål som är bättre anpassade till
lokala förutsättningar istället för att gå på
ett nyckeltal på sektornivå, säger Pierre
Donatella.
Var den övre gränsen kan dras är inte
lika tydligt, men många siktar på det
allmänt accepterade målet om två procent
oavsett om det är relevant eller inte. De
flesta landstingen har dessutom för svag
ekonomi för att nå dit.
I samband med finanskrisen 2008
tillkom resultatutjämningsreserven (RUR)
för att utjämna skatteintäkter över en
konjunkturcykel. Instrumentet har ännu
inte prövats i praktiken och det råder
därför hög osäkerhet om dess effektivitet.
Pierre Donatella hjälper under våren Riks-

revisionen att
granska detta,
men är förtegen
om resultaten.
Lagstiftningen
detaljreglerar
inte hur RUR
ska utformas,
så kommunerna får själva
definiera regler
Pierre Donatella, forskare
på Kommunforskning
och riktlinjer
i Västsverige.
för hur medel
reserveras i och disponeras ur RUR. Pierre
Donatella tycker det är bra att kommuner
får tolkningsutrymme vad gäller principen
om god ekonomisk hushållning.
Han påpekar samtidigt att RUR bland
ett fåtal kommuner kommit att ses som ett
instrument för att bättra på resultat eller
sköta ökningar på kostnadssidan snarare
än att hantera intäktsminskningar enligt
lagens andemening.
Även insynen i, och förståelsen för,
offentlig sektors ekonomiska hushållning har ibland blivit svårare efter RUR,

ungefär 40 procent av all upplåning är räntan
negativ eller noll.
Enligt Bert Hedberg bör kommunsektorn
räkna med driftskostnader på mellan åtta och
tio procent av investeringskostnaderna. Vissa
investeringar som bärs av skattekollektivet –
exempelvis sim- och sporthallar och andra
publika lokaler – är mer utsatta för slitage,
vilket medför större nedskrivningar och därmed
mer avsatt kapital, medan äldre-, trygghets- och
serviceboenden är mindre utsatta.
Beroende på hur skattekraften ser ut, ställer
det vitt skilda krav på kommunsektorns budgetering och planering för att balansera kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning

då många kommuner varken förklarar
eller specificerar hur och varför medel
reserveras och disponeras, enligt Pierre
Donatella.
I sin avhandling ”Artificiell styrning av
resultat – om ekonomi, politik och tjänstemän” från 2016 visar han att förekomsten av styrning av resultat med relativt
liten resultatpåverkan minskar när medel
reserveras i RUR. Dock har reservering av
medel i RUR varken bidragit till att minska
förekomsten av styrning som har mer
omfattande resultatpåverkan eller graden
av styrningen.
Artificiell styrning kan betyda två saker.
Försiktig styrning innebär tidigarelagda
kostnader och/eller senarelagda intäkter.
Aggressiv styrning är det omvända. Det
som kan bli lidande är uppföljning och
ansvarsutkrävande. Styrningen handlar
till stor del om att kunna uppvisa politiskt
gångbara resultat och skapa politiskt
handlingsutrymme.
– Det är väldigt mycket enklare att
periodisera annorlunda än att prioritera
annorlunda, säger Pierre Donatella. W

med generationsprincipen.
Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar
att skattekraften i Stockholms län för 2018 uppgår till 246 000 kronor per invånare, eller 118
procent av medelskattekraften. Landets lägsta
andel av medelskattekraften, 89 procent, finns
i Värmland och Jämtland där skattekraften är
187 000 kronor per invånare.
Svensk kommunsektor står i dag stabilt.
Frågan är dock hur de planerar för nästa lågkonjunktur. Keynes må ha rätt i sina långsiktiga
antaganden, men det hinns med både en och två
konjunkturcykler innan det är dags att planera
för något sådant. W
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På gång

Föreningsstämma 2018
Årets föreningsstämma i Kommuninvest går av stapeln torsdag den

26 april på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Stämmohandlingar och
protokoll finns att ladda ner på kommuninvest.se/foreningsstamma/
PROGRAM

(Med reservation för ändringar)
09.30

Registrering och kaffe

10.00
förening

Inledning, Göran Färm, ordförande i Kommuninvest ekonomisk

10.05	How the world actually looks
To understand the global development it’s important to make
global statistics visible and understandable to destroy our dramatic
worldviews. Fernanda Drumond, chef för stiftelsen Gapminder
10.50

Kaffepaus

11.20	Vilka möjligheter kan ny digital teknik ge vårt samhälle i morgon?
Jan Gulliksen, professor i Människa–datorinteraktion och vicerektor
för digitalisering, KTH
12.05

Diskussion

12.20

Lunch

13.20

Tal av Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

13.50	Att skilja vetenskap från trams. Om fake news och behovet av
objektiv vetenskap. Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi,
Karolinska institutet.
14.40

Paus

14.50	Förändring och framåtrörelse, Tomas Werngren, VD, Kommuninvest och Maria Viimne, affärschef och vice VD, Kommuninvest
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15.40

Kaffepaus

16.00

Föreningsstämma

19.00

Middag

5 frågor till en förnyare

”Vi kommer närmre
ungdomarna”
TEXT: JONAS LANNERING FOTO: SANNA BÄCKSTRÖM

När kultur- och fritidsförvaltningen i Falkenbergs kommun
fick möjlighet att öka verksamheten för 12–20 åringar föll
valet på en rullande fritidsgård – trailern Yngve. Dialog ställde
fem frågor till Erika Svensson, ungdomschef i Falkenbergs
kommun, om fördelarna med mobila ungdomsgårdar.
Först och främst, vad är Yngve och vad kan ungdomarna göra i den?

– En lastbilstrailer som ungdomarna i kommunen har varit med
och ”pimpat”. Det är en rullande kommunikativ arena med
trygghet, öppenhet och frivillighet som grund. Här stimulerar och
coachar fritidsledare till aktiviteter som bygger på och förutsätter
ungdomars eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Yngve är
utrustad för att kunna träffas och snacka, lyssna på musik, spela
spel, fika samt en plats för att väcka idéer, planera och genomföra
aktiviteter. Som komplement används andra lokaler för till exempel
konsert, disco, idrottsturnering eller LAN – då datoranvändare
träffas för att koppla samman datorerna i ett lokalt nätverk (Local
Area Network), oftast för att spela datorspel tillsammans.
Vad är fördelarna med en mobil ungdomsgård?

– Att i en geografiskt stor kommun kunna möta ungdomar och
skapa aktivitet var som helst. Vi kommer närmre ungdomarna
i stället för tvärtom. Falkenbergs ungdomar ska kunna ta del av
den öppna ungdomsverksamheten oavsett var de bor.
Hur gick tankegångarna bakom beslutet?

– Det är en utmaning att arbeta över ett stort geografiskt, inte alltför
tätbefolkat område, som Falkenbergs kommun erbjuder öster om
staden. Med Yngve hittade vi ett sätt att attrahera ungdomar, som
syns och väcker nyfikenhet. Vi undersökte olika möjligheter men
trailern kändes mest rätt, nytt och inspirerande.
Hur har Yngve tagits emot av ungdomarna i Falkenberg?

– Yngve började rulla i november 2017 och är väl mottagen.
Nu ser vi fram emot vår och sommar och de bättre möjligheter
de varmare årstiderna ger Yngve.
Hur ser framtidsplanerna ut för Yngve?

– Yngve finns på prov fram till början av 2020. Vi hoppas och tror
på ihållande uppskattning från ungdomarna. Det är de som avgör
hur framtiden ser ut!
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Föreningsstämma 2018
Torsdag den 26 april är det dags för Kommuninvests föreningsstämma på Clarion Hotel Sign i
Stockholm. Välkommen till en spännande heldag, fylld av inspirerande föreläsningar, givande
diskussioner samt ett och annat skratt.

ÅRETS FÖRELÄSARE:

Att skilja vetenskap från trams.
Om fake news och behovet
av objektiv vetenskap
Emma Frans, doktor i
medicinsk epidemiologi,
Karolinska Institutet.

How the world actually
looks like
Fernanda Drumond, chef för
stiftelsen Gapminder.

Vilka möjligheter kan ny digital
teknik ge vårt samhälle i morgon?
Jan Gulliksen, professor i
Människa–datorinteraktion och
vicerektor för digitalisering på
Kungliga Tekniska Högskolan.

www.kommuninvest.se/foreningsstamma

