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OM KLYFTOR, TÄNDVÄTSKA OCH 
VIKTEN AV ATT SAMARBETA
FÖR FÖRSTA GÅNGEN under alla år jag har 
jobbat för Kommuninvest med finansiering har 
både svenska och internationella bankledningar 
uttryckt stark oro för utvecklingen mot ökade 
sociala och ekonomiska ojämlikheter och vad 
det innebär för samhällsutvecklingen.

De ökade klyftorna är ett hot mot demokratin. 
De många människornas känsla och erfarenhet 
av att inte få ta del av ett överskott, utnyttjas 
politiskt där till exempel handelshinder blir ett 
verktyg för den som förstår att använda medel 
för att få ökat politiskt inflytande.

Vid sidan av den politiska utvecklingen så finns 
det även skäl till försiktighet på finansmarknaden. 
Även om man ska vara försiktig med begrepp 
såsom fastighetsbubbla så är det mycket som 
talar för att tillgångar generellt är högt värderade. 
Detta även om värdena delvis kan förklaras och 
även försvaras i dagens negativa räntemarknad.

Vi kan nu börja ana att det som kallas 
kvantitativa lättnader inte kommer att vara för 
evigt. I stället väntar en mer normal finans- och 
kapitalmarknad. Begreppet kvantitativa lättnader 
står för centralbankernas insats för att tillföra 
likviditet i det finansiella systemet, företrädesvis 
genom att köpa statspapper. I praktiken har 
metoden inneburit att centralbanken ”trycker” 
nya pengar. 

SITUATIONEN HAR drivit upp tillgångspriserna 
och många sitter nu på tillgångar som man 
har köpt på för hög nivå. Detta kan komma 
att få stora effekter på samhällsekonomin. Det 
behövs bara att vi får en högre inflation. Den blir 
tändvätskan som får många att vilja sälja sina 
för lågt avkastande tillgångar. Resultat – det blir 
trångt i dörren när alla vill ut samtidigt. Med 
andra ord så är det troligtvis externa faktorer som 
kommer att påverka kommunernas möjlighet att 
låna pengar i samverkan eller i egen regi.

I en mer osäker omgivning så är det viktigare 
än någonsin att samarbeta. Kommuninvests 
arbete förra året med en ny prisstrategi blev 
ett tydligt bevis för betydelsen av att verka 
för likartade möjligheter för alla medlemmar. 
Beskedet var samstämmigt – ja!

Kommuninvest är inte bara ett samarbete 
där medlemmen har rättigheter. Det finns också 
skyldigheter att ställa upp för de principer som 
föreningen är baserad på.

Det finns dock några medlemmar som pekat 
på att Kommuninvest måste bli än mer noggrann 
med att beskriva vilken effekt den nya strategin 
får för den enskilda medlemmen. Enkelt 
förklarat så blir effekten bättre lånevillkor med 
konsekvensen att återbäringen blir lägre. Efter 
att ha tagit del av dessa kritiska röster, ser jag 
att det hade varit bra med en mer detaljerad 
konsekvensanalys för den enskilda kommunen 
och kommunkoncernen. Något vi får lära 
oss av och lägga mer resurser på i framtida 
förändringar av verksamheten. 

DET ÄR VIKTIGT att vi hela tiden bär på 
vår grundläggande idén: Tillsammans får 
vi bättre lånevillkor än var och en för sig. 
Utifrån den ska Kommuninvest bidra till att 
säkerställa en finansiering av kommunala 
samhällsinvesteringar.

En fråga som jag ofta hör från medlemmar 
– men också från departement och andra 
intressenter – är: ”Hur mycket kan 
kommunsektorn låna?” Jag menar att frågan 
är felformulerad. I stället bör vi fokusera på 
att sektorn har tillräckliga resultat för att 
möta de ökade driftskostnaderna som en ökad 
investeringsaktivitet innebär.

Nu stundar sommaren och jag hoppas att vi 
med ny energi och kraft stöter på varandra efter 
semestrarna. Men först väntar Almedalen …
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Noterat

De lånar mest
Kommuners belåning  

i kronor per invånare 2017  
(Statistiska centralbyrån)

Örebro: 105"531 
Ystad: 100"957

Alingsås: 95"045
Östersund: 93"742 
Södertälje: 92"949 

Personlig assistans 
kostar mer  
för kommunerna
FÖRRA ÅRET ÖKADE antalet funktions-
hindrade som personlig assistans via 
kommunen med 7,2 procent jämfört 
med året innan, enligt Socialstyrel-
sens statistik. Myndighetens senaste 
lägesrapport visar att utvecklingen får 
stor effekt på kommunernas ekonomi. 
Mellan 2015 och 2016 ökade kom-
munernas kostnader för personlig 
assistans med omkring en till en och en 
halv miljard kronor.  

Effektiviseringar krävs
SVERIGES KOMMUNER har rekordstarka 
ekonomiska resultat i ryggen, men festen 
fortsätter inte så länge till, enligt den 
senaste ekonomirapporten från Sveriges 
Kommuner och Landsting. De kommande 
årens behovsökningar bedöms vara så 
stora att de inte bara kan mötas genom 
att skjuta till resurser. Betydande effektivi-
seringar i kommunsektorn kommer också 
att krävas enligt SKL. 

Så mycket räknar Kommuninvest med att låna 
upp i långfristig upplåning under 2018.

Chefer gillar aktivitetsbaserade kontor
AKTIVITETSBASERADE KONTOR ökar i kommunsektorn och debatten huru-
vida de gör arbetsmiljön bättre eller sämre fortsätter. Enligt en studie från 
Umeå universitet, som har följt cirka 400 tjänstemän i Örnsköldsviks kom-
mun framkommer det att nöjdheten med det aktivitetsbaserade kontoret 
varierar kraftigt beroende på yrkesroll. Chefer är mest nöjda och anger att 
de fått bättre kontakt med sina medarbetare, medan yrkesgrupper som utför 
många enskilda arbetsuppgifter, som exempelvis upphandlare eller bygglovs-
handläggare, hör till dem som är mest missnöjda med de aktivitetsbaserade 
kontoren.  100  

miljarder kronor 
”Våga investera  
för framtiden”

TEXT: ANDERS BORG  FOTO: KARI KOHVAKKA

När Dialog samlar till rundabordssamtal kring skuldsättning, 
investeringar och sparande går diskussionens vågor stundtals 
höga. Alla är dock överens om att dagens läge med minusränta 

är unikt och att gamla sanningar inte duger för att förutse 
framtiden. Lika överens är de fyra deltagarna i sin maning till 

politikerna att visa mod och att inte vänta med de stora och 
nödvändiga framtidsinvesteringarna.
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Efter en bister och ovanligt 
långdragen vinter visar sig 
Stockholm från sin allra 
vårsoligaste sida när Dialog 
bjuder in till ett rundabords-
samtal om skuldsättning och 
synen på lån och sparande – 
och hur den skiljer sig mellan 

staten, kommunerna och landstingen, och de 
enskilda svenskarna. Runt bordet och redo att 
ta sig an detta vittomspännande ämne sitter 
Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges 
Kommuner och Landsting, Annika Winsth, 
chefsekonom på Nordea, Nils-Eric Gustavsson, 
ekonomidirektör i Region Västmanland och 
Kommuninvests VD Tomas Werngren.

Alldeles lagom till rundabordssamtalet publi-
cerade den internationella valutafonden IMF sin 
senaste rapport som visar att världens samman-
lagda offentliga skuldsättning nu uppgår till 164 
biljoner dollar, motsvarande 225 procent av en 
sammanvägd global bruttonationalprodukt, BNP. 
Att detta är en mycket hög siffra råder det total 
enighet om runt bordet men.

–  Men, påpekar Annika Winsth, det är lättare 
för länder med mycket hög statsskuld om de lånar 
av sina egna medborgare, som Japan och Italien, 
än om de sätter sig i skuld till finansiärer utom-
lands som exempelvis Grekland. Att jämföra hur 
Japan och Sverige historiskt har hanterat statseko-
nomiska svårigheter visar på tydliga olikheter.

– Japan har befunnit sig i ett extremt ekono-
miskt läge under en lång tid, till stor del bero-
ende på senfärdighet och en oförmåga att få till 
nödvändiga strukturella reformer av ekonomin. 
Sverige däremot genomförde en rad reformer 
som en följd av krisen på 1990-talet, vilket möj-
liggjort för oss att vid krisen 2008 föra en mer 
expansiv politik, fortsätter hon, och får medhåll 
av Tomas Werngren:

– Japan drabbades av ekonomisk kris på 
1990-talet på samma sätt som Sverige gjorde. 
Men medan svenska regeringar har agerat har 
de japanska inte genomfört några struktur-
reformer, utan bara väntat. Det har lett till att 
befolkningen i Japan vant sig vid att leva i en 

värld utan avkastning och jublar över en ränta 
på 0,1 procent, säger Kommuninvests VD, som 
anser att det viktigaste målet för den japanska 
centralbanken är att få ordning på lönebild-
ningen i landet. En uppfattning som också delas 
av Annika Wallenskog.

– Den årliga lönerevision som vi är vana vid 
i Sverige, den existerar inte i Japan. Det enda 
sättet att få upp sin lön där är att avancera i kar-
riären, konstaterar hon.

Medan Japans statsskuld har parkerat runt 
225 procent av BNP, fortsätter den svenska stats-
skulden nedåt i stadig takt och är nu nere på 
en nivå under 30 procent, en nivå som man får 
blicka nästan 50 år tillbaka i tiden för att hitta 
motsvarighet till. Brända av 1990-talskrisen och 
med dåvarande statsminister Göran Perssons 
ord – ”den som är satt i skuld är icke fri” – ring-
ande i öronen har nästan alla finansministrar, 
oavsett politisk färg, tävlat om vem som kan 
amortera mest på statsskulden.

Bland deltagarna i Dialogs samtal är 
dock entusiasmen för att pressa ned den 
svenska statsskulden ytterligare begrän-
sad. Tvärtom menar flera av dem att det 

just nu är betydligt viktigare att den ekonomiska 
politiken tar sig an viktiga samhällsutmaningar 
genom att investera än att fortsätta att spara 
ännu mer. Allra tydligast i sin argumentation är 
Nordeas chefsekonom Annika Winsth:

– Det är svårt att veta var gränsen går för en 
alltför hög statsskuld, men många ekonomer är 
överens om att en statsskuld inte bör över-
stiga 100 procent av BNP, där USA ligger i dag. 
Samtidigt vet vi av erfarenhet att historiskt kan 
en finanskris öka skulden med cirka 70 procent-
enheter. Min poäng är att svenska statsskulden 
ska öka, men frågan är hur låg den bör bli. Den 
fallande trenden ger oss i dag ett utrymme som 
kan användas för att satsa på nödvändiga inves-
teringar för framtiden i stället för att fortsätta 
att krympa skulden, säger hon och fortsätter:

– Dessutom bör vi väl utgå ifrån att de många 
åtgärder som genomförts för att göra banksek-
torn mer motståndskraftig vid finansiella kriser 

kommer ha effekt. Skärpta regelverk, ökade 
kapitalkrav och höjda resolutionsavgifter ska 
ju sammantaget innebära en lägre belastning av 
statsbudgeten vid nästa kris, vilket innebär att 
statens finanser tål en något högre skuldsättning.

Det senaste halvåret har Annika Winsth talat 
sig varm för behovet att satsa istället för att 
fortsätta att pressa ned statsskulden, men säger 
att det är svårt att få gehör från såväl politiker 
som akademiker, som hon i nuläget anser vara 
allt för försiktiga. Vi har låg statsskuld och har 
vidtagit åtgärder för att stärka hållbarheten 
samtidigt som inget land sparar sig till fram-
gång, menar hon.

Att behovet av investeringar är stort 
i Sverige år 2018 råder det en total 
samstämmighet om runt bordet. Folk-
ökning, integrationsutmaningar och 

eftersatt underhåll av gemensamma tillgångar 
är några av de områden där Dialogs gäster ser 
stora brister som kräver satsningar.

– På 1960-talet skedde massiva investeringar 
när folkmängden ökade. I många fall var det 

statliga satsningar som administrerades av 
kommunerna. Nu, när vi är på väg att bli elva 
miljoner invånare, är politikerna ofta passiva. 

I stället för att fråga oss hur mycket vi kan 
låna borde vi ställa frågan: vad ska vi investera i? 
Den samlade skulden för svensk offentlig sektor 
är extremt låg och har varit det i stort sett hela 
perioden efter millennieskiftet., säger Kommun-
invests VD Tomas Werngren. 

Han får medhåll av Region Västmanlands eko-
nomidirektör Nils-Eric Gustavsson och Annika 
Wallenskog, chefsekonom på SKL.

– Många av de investeringar från 1960- och 
1970-talet som Tomas Werngren beskriver är i dag 
i skriande behov av restaurering. Men merparten 
av de nödvändiga upprustningsinvesteringarna ger 
tyvärr inte någon annan avkastning än nytta för 
medborgarna, konstaterar Nils-Eric Gustavsson.

Annika Wallenskog:
– Vi får dessvärre gå tillbaka till 1990-talet för 

att hitta den senaste perioden av höga reform-
ambitioner. Efter bank- och fastighetskrisen 
drog man ned på underhållet och vi har under 
en lång period byggt upp en skuld som inte 

Min poäng är 
att den svenska 
statsskulden 
ska öka.

a

ANNIKA WINSTH
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investering på sju miljarder att jämföra med vår 
totala omslutning på nio miljarder. När det är 
färdigbyggt kommer det att vara ett konststycke 
att hålla det modernt och användbart i 40 år. 
Bara att säkerställa att vi har personal med rätt 
kompetens lär bli en utmaning, säger Nils-Eric 
Gustavsson och menar att digitalisering kommer 
att bli en avgörande framgångsfaktor.

– Inom en relativt nära framtid kommer digita-
liseringen att medföra en omvälvande förändring 
av vården. Patienternas hälsotillstånd kommer att 
övervakas på distans, vilket skapar möjligheter 
att sätta in behandlingar i god tid. Vi räknar med 
att vårdcentralerna kommer att kunna erbjuda 
dubbelt så många läkarbesök som i dag, tack vare 
den effektivisering som digitaliseringen innebär, 
säger Nils-Eric Gustavsson hoppfullt.

Även Annika Wallenskog talar sig varm 
för digitaliseringens möjligheter och 
ger ett tidsbesparande exempel från 
Stockholm:

– IT-chefen från Stockholms stad berättade för 
mig om de nya digitala papperskorgarna som 
nu sätts upp runt om i huvudstaden. Dels är 
papperskorgarna byggda så skräpet komprime-
ras, vilket innebär att de inte behöver tömmas 
lika ofta, och dels meddelar de digitalt när de 
är fulla. Det innebär en avsevärd besparing för 
kommunen som har minskat frekvensen för när 
papperskorgarna ska tömmas väsentligt.

Även Tomas Werngren tror på digitalisering-
ens möjligheter, men betonar att den inte är 
lösningen på alla problem. Som VD för Kommun-
sveriges största kreditgivare är han väl medveten 
om de stora investeringsbehoven, men han ser 
också svårigheterna för många kommuner och 
landsting att klara av sina åtaganden.

– Vi måste göra något åt själva kommun-
strukturen, annars kommer ett stort antal av 
de mindre kommunerna inte att klara av att 
bedriva det som kommunallagen föreskriver. 
De är helt enkelt för små för att de nödvändiga 
skalfördelarna ska uppstå, säger Tomas Wern-
gren som menar att landstingen har minst lika 

stora utmaningar framför sig om de ska klara 
att erbjuda specialistvård av hög kvalitet till alla 
medborgare.

–  Det finns en ökad insikt hos både kom-
munerna och landstingen om att de behöver bli 
ännu bättre på att hitta former för samarbete 
och samverkan. Men vi måste inse att det inte 
finns en enda universallösning. För kommunerna 
i Skåne fungerar säkert en kommunsammanslag-
ning av dansk modell, men en sådan lösning 
skulle inte alls passa i Norrlands inland.

Nils-Eric Gustavsson menar att kommuner, 
regioner och landsting måste vara beredda att ta 
sig an utmaningarna på nya och ibland oväntade 
sätt. Som exempel nämner han hur kommuner 
varit med och finansierat transportinfrastruk-
tur, trots att det inte alls tillhör det kommunala 
ansvarsområdet.

– Det handlar om att skapa förutsättningar 
för människor att ta sig till och från kommuner. 
Norbergs kommun var med och finansierade 
City banan i Stockholm, trots att kommunen 
själv inte har några järnvägsförbindelser. Man 
ser att man är del av något större.

Ett återkommande tema under samtalet 
är att kommuner och landsting fått ta 
över allt fler uppgifter från staten och en 
oro över hur kommunsektorn långsik-

tigt ska klara sin finansiering. Deltagarna i runda-
bordssamtalet konstaterar även att kostnader 
som tidigare staten ansvarade för nu har vältrats 
över på de enskilda medborgarna. Transfererings-
nivåerna har sjunkit och vissa subventioner, till 
exempel av byggande, har tagits bort.

– Därmed inte sagt att de frikostiga subventio-
nerna på den tiden var rätt. De som då fick höga 
bidrag och samtidigt kunde dra av huvuddelen 
av sina räntekostnader, har historiskt varit de 
verkligt stora vinnarna ekonomiskt, säger Annika 
Wallenskog.

Annika Winsth håller med, men menar att det 
även skett en överflyttning av skulder från kom-
mersiella företag till privatpersoner och anger 
boendet som ett tydligt exempel.

Under 1990-talets kriser lärde vi oss att 
hantera stora problem.

a

syns i bokföringen. Vatten, avlopp, skolor och 
äldreboende – mycket är kvar i samma skick 
sedan 1990-talet och nu måste vi ta hand om 
allt det eftersatta underhållet.

– Staten har under en lång tid skjutit över 
ansvaret för samhällsviktiga verksamheter till 
kommunerna och landstingen. Följaktligen är 
det inom den sektorn som de stora investerings-
behoven finns. Visst kan Kommunsverige finan-
siera det med höjda skatter, men är det verkligen 
den vägen vi vill gå, frågar Annika Wallenskog 
retoriskt, och får instämmande nickar från 
Nordeas chefsekonom.

– Stora skattehöjningar skulle slå mot arbets-
marknaden. Politikerna borde i stället nöja sig 
med en statsskuld på nuvarande nivå och göra 
en rad nödvändiga satsningar. Som jag ser det 
är investeringar för att underlätta integrationen 
det viktigaste på kort sikt, infrastruktur på bred 
front på medellång sikt och på lång sikt inves-
teringar i utbildning och livslångt lärande, säger 
Annika Winsth.

Kommuninvests VD Tomas Werngren ser även 
andra risker med uteblivna investeringar:

– Om vi inte gör satsningar på integrationen 
och infrastrukturen så kommer det att leda till 
ökad populism, och då inte bara från högerkan-
ten. Det finns i dag en växande vänsterpopulism 
som bland annat kritiserar frihandel.

De senaste åren har svenska kommuner 
och landsting gjort stora investeringar 
i nya fastigheter. SKL:s chefsekonom 
Annika Wallenskog oroar sig över 

risken att man låser fast sig i byggnader som 
kanske inte behövs på sikt. Som exempel näm-
ner hon satsningar på nya sjukhus:

– På 1980-talet hade vi sammanlagt 120 000 
vårdplatser på de svenska sjukhusen. I dag är 
den siffran nere i 23 000 och den utvecklingen 
kommer att fortsätta. Med de långa proces-
ser som byggandet av nya sjukhus innebär, är 
vi verkligen säkra på att de nya vårdplatserna 
kommer att behövas på några decenniers sikt?

Just den frågan brottas Nils-Eric Gustavsson 
med dagligen i sitt arbete som ekonomichef i 
Region Västmanland.

– Vi ska bygga ett nytt sjukhus i Västerås, en 

DELTAGARE I 
RUNDABORDS SAMTALET

ANNIKA WALLENSKOG  
Sveriges Kommuner och Landstings 
chefsekonom sedan 2016. Tidigare 

verksam inom flera kommuner 
och landsting. Utsågs till ”Årets 

kommunal ekonom” 2017.

NILS-ERIC GUSTAVSSON  
Ekonomidirektör i Region Västman-

land sedan 1997. Ordförande 
i Kommuninvest Analys- och 

Finanskommitté.

ANNIKA WALLENSKOG
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– Numera äger vi våra bostäder istället för att 
hyra dem. Det är inte rimligt att unga männ-
iskor har så stora balansräkningar som många 
tvingas till i dag. Det borde vara ett samhälls-
ansvar att ge dem möjlighet att finna ett boende 
utan att skuldsätta sig i den utsträckning som 
sker på många håll, säger hon och tillägger:

– Som om det inte räckte med den höga skuld-
sättningen, så kommer de som är unga i dag dess-
utom att få mycket sämre pensioner. De klipps till 
från två håll, i början och slutet av sitt vuxna liv.

– Det mest bekymmersamma med bostads-
situationen är att vi får ett segregerat samhälle. 
Människor runt om i landet, och inte minst 
unga, har svårigheter att flytta dit där det finns 
utbildning och jobb. Det blir problem för före-
tagen som inte hittar den kompetens de behöver. 
Då har vi en stor samhällskostnad – en brain 
drain – och det är väldigt allvarligt, fortsätter 
Annika Winsth.

På frågan vilket råd de skulle ge till sina egna 
barn den dagen det är dags att flytta hemifrån, 
berättar Annika Wallenskog att hon just stöttat 
sin son ekonomiskt för att han skulle ha råd att 
köpa lägenhet.

– Tyvärr finns det inte något annat alternativ. 
För att köpa en etta i Stockholm måste man 
ha en lön på 42 000 kronor i månaden för att 
kunna få låna.

När fyra ekonomer samlas våren 2018 
är det exceptionella ränteläget ett 
självklart samtalsämne. Nästan lika 
självklar är en ovisshet om hur utveck-

lingen framåt kommer att se ut.
– För 20 år sedan var räntor på 13–14 pro-

cent det normala. Nu får man betalt för att låna. 
Vi har aldrig upplevt så här låga nivåer tidigare, 
konstaterar Tomas Werngren, och får medhåll 
av Nils-Eric Gustavsson som erkänner att han 
ibland har svårt att förklara det nuvarande 
ränte läget för politikerna. Det finns nu en gene-
ration som inte upplevt stigande räntor, hur blir 
deras syn på skuld? För det finns något obehag-
ligt med lån, de ska ju betalas tillbaka.

– Jag har till och med fått frågan om hur vi 
ska bokföra negativa räntor. Är det räntekostna-
der eller ränteintäkter?

Annika Winsth varnar å sin sida Riksbanken 
för att vara alltför snabb när det är dags att 
skruva upp räntenivåerna igen.

– Min bedömning är att vi går in i nästa 
lågkonjunktur med negativ ränta. Vi är på en ny 
spelplan där vi aldrig varit tidigare. Hushållen 
är räntekänsliga och det är centralt att inte höja 
med vanliga 0,25 procentenheter på en gång, 
utan kanske 0,10 eller 0,15 procentenheter vid 
vartannat möte. Om Riksbanken alls hinner 
höja räntan innan konjunkturen vänder ned.

När det gäller kommunernas och 
landstingens skuldsättning så bedömer 
Tomas Werngren att dessa kommer att 
klara av stigande räntor utan större 

svårigheter, även om han oroas över att kombi-
nationen av ökade räntekostnader och demogra-
fiska förändringar kan slå mot vissa kommunala 
bolag. Annika Wallenskog ser däremot ett mer 
bekymmersamt scenario framför sig:

– I dag har vi en genomsnittsränta på 1,5 
procent på en skuld på 600 miljarder kronor. 
Vad händer när låneskulden ökar till 1 000 
miljarder och räntorna stiger, vi får lågkonjunk-
tur och arbetslösheten skjuter i höjden – och allt 
detta inträffar samtidigt? Då kommer det att 
handla om ganska mycket pengar, varnar hon 
och efterlyser fler försiktighetskalkyler inom 
Kommunsverige.

I den frågan får hon dock mothugg av Nils-
Eric Gustavsson, som menar att det enda försik-
tighetskalkyler leder till är att kommunerna och 
landstingen inte vågar investera.

– Vi vet att försörjningskvoten försämras, 
färre försörjer allt fler. Vilka råd ska man då ge 
till en politisk ledning? Vi kan inte bara sitta still 
i båten och hoppas på att staten ska lösa våra 
problem, utan måste våga utveckla investerings-
strategier och följa dem. För att behoven finns 
råder det ingen tvekan om.

Tomas Werngren menar att kommunerna gör 

rätt och prioriterar kärnverksamheterna, även 
om han gärna skulle se att prioriteringarna var 
ännu hårdare.

– Om det dyker upp 800 barn och det inte 
finns någon skola eller tusen patienter och det 
inte finns några vårdplatser, då måste man lösa 
det i första hand och då får nya multisport-
arenor och andra storslagna satsningar stå 
tillbaka.

Flera av landets största kommuner har 
lagt stora resurser på vad Tomas Wern-
gren kallar varumärkesbyggande projekt 
– exempelvis nya kongressanläggningar 

eller nya kulturhus. Han poängterar att flera av 
anläggningarna aldrig kommer gå runt rent eko-
nomiskt, vilket gör att man i dessa kommuner 
kommer att få problem längre fram.

En mycket omdiskuterad satsning som fått 
mycket kritik är bygget av Nya Karolinska sjuk-
huset (NKS) i Solna. Många har kallat Nya Karo-
linska för ett pengaslukande skrytbygge och 
en skandal, men Annika Wallenskog manar till 
eftertanke om de ekonomiska konsekvenserna.

– Det är 2,4 miljarder kronor per år som ska 
betalas för NKS, av Stockholms läns landstings 
budget på över 100 miljarder kronor. Ibland 

förloras proportionerna i debatten för att massa 
annat läggs in i projektet, säger hon.

Annika Wallenskog ser att det går att dra pa-
ralleller till debatten om höghastighetståg.

– När Sverige byggde stambanorna kostade de 
två hela statsbudgetar. Det finns väl ingen som nu 
tycker att det var en dålig investering. Man får 
inte fixera sig vid en siffra. Då som nu kommer 
järnvägen att ta väldigt lång tid att bygga, men ur 
ett finansiellt perspektiv handlar det om ett två, 
tre miljarder per år inom statsbudgeten. De be-
loppen skapar inte några skuldsättningsproblem.

Tomas Werngren tar upp en viktig aspekt 
apropå Nya Karolinska sjukhuset: kvalitet och 
tillgång till vård. 

– I Stockholms län missar vården att uppfylla 
vårdgarantins mål i sex procent av fallen. I Väs-
ternorrland är den siffran 40 procent. En lands-
tingspolitiker från Västernorrland uttryckte det 
som att de inte vill ha en finansieringsmodell som 
den för Nya Karolinska, men om de skulle kunna 
leverera en liknande vård så skulle de vilja det.

Annika Winsth dröjer sig kvar vid investering-
en i höghastighetstågen, som hon menar behöver 
analyseras mer och med andra glasögon.

– Med investeringen i stambanorna kunde vi 
tjäna in restider på flera dygn. Nu pratar vi om a

DELTAGARE I 
RUNDABORDS SAMTALET

ANNIKA WINSTH  
Nordeas chefsekonom sedan 2008. 
Utsågs till ”Årets bankprofil” 2012. 

Tidigare verksam bland annat inom 
finansdepartementet.  

TOMAS WERNGREN  
Kommuninvests VD sedan 2006. 
Kom till Kommuninvest som vice 
VD 1998, från den statliga banken 
SBAB där han redan som 28-åring 

blev finanschef.

Nu får man betalt för att låna. Vi har 
aldrig upplevt så låga nivåer tidigare.

TOMAS WERNGREN
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PÅ FÖRENINGSSTÄMMAN i slutet av 
april tog Kommuninvests ägare beslut 
om att ändra bolagets ägardirektiv. 
Beslutet innebär att Kommuninvest 
kan minska sin så kallade IFRS-buffert 
för orealiserade förluster som uppkom-
mer i bokföringen när marknadsvärdet 
på företagets tillgångar och skulder 
förändras. Därmed kan företaget även 
sänka sina utlåningsräntor ut mot kund 
och den fulla nyttan av medlemskapet i 
Kommuninvest syns tydligare vid själva 
upplåningstillfället. Exakta hur stor 
sänkningen blir initialt i antal baspunk-
ter på olika löptider återstår att se, men 
klart är att Kommuninvests konkurrens-
kraft har goda förutsättningar att 
fortsätta att stärkas gentemot andra 
finansieringsalternativ under 2018.

När lagar, regelverk och policys 
förändras uppstår det ibland effekter 
och konsekvenser som kan var svåra att 
förutse från första början. Ändringen av 
ägardirektiven är inget undantag. Precis 
som Kommuninvests VD Tomas Wern-
gren nämnde på föreningsstämman 
kan lägre utlåningsräntor på företagets 
nyutlåning, och följaktligen lägre åter-
bäring över tid, leda till en omfördel-
ning av kostnader och intäkter inom en 
enskild kommunkoncern. Låntagarna i 
koncernen, oftast de kommunala bola-
gen, gynnas i form av lägre kapitalkost-
nader, medan kommunen, som ägare 
av Kommuninvest, får lägre återbäring 
på kommunkoncernens upplåning. Det 

finns anledning att tro att det runt om i 
landet kan bli en del diskussioner under 
året om storleken på de kommunala 
borgensavgifterna. 

DET FINNS YTTERLIGARE en effekt av de 
ändrade ägardirektiven som är värd att 
lyfta fram och som också kan ha bäring 
för synen på finansieringskostnader och 
återbäring inom en enskild kommun-
koncern. Under kommande år, medan 
Kommuninvests intjäningsförmåga 
gradvis anpassas till de nya ägardirek-
tiven, uppstår en dubbel priseffekt som 
gör finansiering via Kommuninvest 
extra förmånlig. Orsakssambandet ser 
ut på följande sätt: 

Marginalerna på större delen av 
Kommuninvests nuvarande lånestock 
på drygt 300 mdkr är inlåsta på högre 
nivåer än de som gäller i dag och som 
blir aktuella när utlåningsräntorna 
sänks ytterligare. På grund av den nu-

varande lånestockens förfallostruktur 
kommer Kommuninvests intjäningsför-
måga under ett antal år vara högre än 
nödvändigt, givet de nya ägardirekti-
ven.  Det i sin tur innebär att låntagar-
na kommer kunna låna till konkurrens-
kraftiga priser, samtidigt som ägarna 
fortsätter att erhålla återbäringen på en 
god nivå. Även om denna återbäringsef-
fekt är avtagande både i tid och i takt 
med att Kommuninvests utlåning växer, 
så kommer finansieringskostnaden, sett 
över lånets hela löptid, för de lån som 
tas under 2018 vara historisk låg.  

I en tid av stora och till synes ökande 
investerings- och finansieringsbehov är 
det både välkommet och glädjande att 
Kommuninvests kan bidra till att hålla 
nere finansieringskostnaderna för kom-
munsektorns aktörer.

Mattias Bokenblom  
Forsknings- och utbildningsansvarig,  

Kommuninvest

NYA ÄGARDIREKTIV  
I KOMMUNINVEST
Mattias Bokenblom förklarar hur återbäring och 
utlåningskostnader kommer att påverkas. 
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minuter! När det gäller infrastrukturinvesteringar 
är det viktigt att inte bara tänka på byggande och 
järnväg, utan även satsa på artificiell intelligens 
och livslångt lärande för befolkningen, säger hon 
och fortsätter:

– Som finansminister är det svårt att säga ja till 
nuvarande kalkyler för snabbtågen. Däremot kan 
vi behöva diskutera hur vi gör den här sortens 
kalkyler. Ett bredare perspektiv med klimatnyt-
tor, teknologisk utveckling, räntor på nuvarande 
nivåer och där finansieringen sker via en stabilise-
ring av statsskulden kan vara på sin plats.

Trots att åsikterna ibland går isär är 
samtliga runt bordet överens om 
att rikspolitikerna behöver visa mer 
handlingskraft, inte bara vad gäller 

järnvägssatsningar.
Enligt Annika Winsth måste det vara ”lite mer 

kris” innan de riktigt stora och behövliga struk-
turella förändringarna kommer upp på agendan. 
Där har Sverige inte hamnat – ännu.

– Vi klarar en mandatperiod med en svag re-
gering, men går det två eller tre perioder utan att 
något händer så börjar det kosta. Titta på Finland 
och Italien, två länder som inte gjort några större 
politiska fel men heller inte något rätt, säger 
Annika Winsth och syftar på strukturproblem 
så som den finländska arbetsmarknaden och det 
italienska banksystemet.

Samtliga fyra har dock en i grunden optimis-

tisk syn på Sveriges förmåga att lyfta sig när det 
verkligen gäller.

– När det blir kris är svenska politiker ansvars-
fulla, kavlar upp ärmarna och löser de problem 
och utmaningar som finns. Men det kommer att 
behöva bli sämre innan det blir bättre igen. Nä-
ringslivet brukar ta sitt ansvar när det går trögt i 
politiken. Blir läget tillräckligt dåligt tar företagen 
själva tag i frågor som hållbarhet, utbildning, 
integrationen med mera. Exempelvis går fastig-
hetsbolag in i utsatta områden och bygger, bland 
annat för att de anser sig ha ett samhällsansvar, 
säger Annika Winsth. Regionalt och kommunalt 
har man problem som helt enkelt måste hanteras, 
vilket kan jämföras med rikspolitiken där det är 
lättare att glida undan.

– Situationen kan skapa intressanta lokala 
samarbeten mellan kommun och näringsliv. Ta 
Rosengård som exempel, kommenterar Tomas.

Det känns i sammanhanget viktigt att lyfta 
fram det faktum att kommunerna har ett antal 
lagstadgade uppgifter som de helt enkelt inte kan 
avstå ifrån. Staten kan till exempel avstå från 
höghastighetsjärnvägar, men en kommun måste 
se till att det finns skola när barnen är åter från 
sina sommarlov.

– Under 1990-talets kriser lärde vi oss att 
hantera stora problem och när det kom många 
flyktingar 2014 och 2015 klarade vi även de 
utmaningarna, avslutar Annika Wallenskog, 
chefsekonom på SKL. W

Digitaliseringen kommer att medföra en 
omvälvande förändring av vården.

NILS-ERIC GUSTAVSSON
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Med fler ombud på plats än förra året samlades 
Kommuninvests medlemmar för årsstämma i 

Stockholm den 23 april. Det blev en fullspäckad 
dag med många talare på scen och spontana 

möten i pauserna.    

När Kommuninvests ordfö-
rande Göran Färm äntrar 
scenen och hälsar alla 
medlemmar välkomna till 
Kommuninvests förenings-
stämma låter han nästan 
lite bekymrad. 

– Vi har aldrig tidigare 
haft ett så bra resultat i Kommuninvest. Det är 
faktiskt lite för bra tycker vi ibland. Men det 
innebär ju att vi kan dela ut en större återbäring 
till våra medlemmar.

Det hör väl inte direkt till vanligheterna att en 
ordförande beklagar sig inför årsstämman över 
att resultatet är för bra, men nu är ju inte heller 
Kommuninvest riktigt som andra kreditinstitut. 
En av de stora frågorna på årets föreningsstäm-
ma handlade till stor del just om förändringar i 
Kommuninvests resultat- och återbäringsmodell 
genom en ändring i bolagets ägardirektiv. Men 
det återkommer vi till lite senare. 

För en föreningsstämma i Kommuninvest 
föregås först av en stämmodag där föreläsningar 
och trendspaningar blandas med information 
och uppdateringar om Kommuninvests verksam-
het. Först ut bland årets externa talare var Fer-
nanda Drumond från organisationen Gapminder 
som liksom sin mentor Hans Rosling energiskt 
sprider sitt budskap om att världen faktiskt 
utvecklas bättre än vad de flesta tror. 

Talarna under dagen avlöste sedan varandra 
och behandlade allt ifrån digitalisering, falska 
nyheter och regeringens bostadspolitik innan 
det framåt eftermiddagen var dags för medlem-
marna att få höra mer om utvecklingen i bolaget 
och omvärlden.   

– Kommunal samverkan inom finansområdet 
har aldrig varit så starkt som i dag. Vi har aldrig 
varit så uppskattade av finansmarknaden, och 
vi ser att samarbetet fungerar väldigt bra för 
er medlemmar, slog Kommuninvests VD Tomas 
Werngren fast innan han fortsatte:

TEXT: JONAS LANNERING  FOTO: KARI KOHVAKKA

Stämningen i topp  
på stämman

Fernanda Drumond från stiftelsen 
Gapminder pekade på flera punkter 
där utvecklingen i världen är ljusare 
än vad de flesta tror. 

Över 400 ombud var 
på plats för att delta på 
stämman i Stockholm. 
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– Men jag ser också några mörka moln som 
påverkar samverkan i stort. Vi kommer att se 
en ökad oro på finansmarknaderna. Kanske inte 
i morgon, men kanske inte heller om en alltför 
lång framtid. Omvärlden förändras hela tiden, 
och vi måste hela tiden vara beredda att anpassa 
oss med den. 

Tomas Werngren fortsatte med att be-
skriva hur Kommuninvest arbetar för att 
hålla sig längst fram i utvecklingen, med 
ett utvecklat samarbete med akademin 

och en fortsatt satsning på KI Finans som några 
exempel. Slutligen lyfte han även hur Kommun-
invest vill fortsätta att ta en aktiv roll och kunna 
dela med sig av sin kunskap till medlemmarna. 

– Vi vill vara en rådgivare till er medlemmar. 
Men vår rådgivningsmodell innebär inte någon 
arvoderad konsultverksamhet. Den bygger på 
ömsesidig tillit, förtroende och att vi hittar 
lösningar tillsammans som ger bästa möjliga 
villkor för er. 

Framåt eftermiddagen var det dags för dagens 
sista talare, Kommuninvests vice VD Maria 
Viimne. Hon berättade om hur bolaget försöker 
hitta nya vägar för att effektivisera verksamhe-
ten för att ytterligare kunna sänka marginalerna 
på lån. 

– Vårt uppdrag är att möta medlemmarnas 
behov. När bolaget kan generera nytta till er, 
som ni använder och som ni förädlar. Det är då 
vi har gjort nytta!

Så småningom återstod endast den formella 
delen av stämman. Det nya ägardirektivet antogs 
av föreningsstämman och  innebär i korthet att 
kraven på bolagets operativa resultat förändras, 
så att bolaget i prissättningen gentemot kund 
inte behöver ta hänsyn till orealiserade förluster 
när marknadsvärdet på företagets tillgångar och 
skulder förändras. Det innebär att marginalerna 
på utlåningen kan sänkas. 

Mer om vad det nya ägardirektivet innebär i 
praktiken kan ni läsa om i Mattias Bokenbloms 
krönika på sidan 13. W

RÖSTER FRÅN  
STÄMMAN

EWA LINDSTRAND  
Ombud, Timrå kommun

– Jag har varit på många stämmor 
och försöker alltid delta eftersom 

jag tycker programmet brukar vara 
bra. Och så brukar det bli en trevlig 
kväll också när man får träffa sina 

kollegor runt om i landet.    

ARNOLD ANDREASSON  
Ombud, Perstorps kommun

– Jag tycker föreläsningarna brukar 
vara bra. I år tyckte jag särskilt om 
Fernanda Drumond på Gapminder. 
Hon spred bra energi och jag tycker 
hon tagit vid efter Hans Rosling på 

ett fint sätt. 

ANN-HELEN NILSSON   
Ombud, Skurups kommun

– Detta blir min första stämma, 
men jag har bra koll på Kommun-

invest sedan tidigare eftersom 
de har stått för finansieringen för 
många av kommunens pågående 

investeringar.  

Kommunal samverkan inom finansområdet 
har aldrig varit så starkt som i dag.

TOMAS WERNGREN, VD KOMMUNINVEST Jan ”Gulan” Gulliksen berättade om digitaliseringen 
i Sverige och hur vi kan ta nästa steg för att utnyttja 
möjligheterna med ny digital teknik.

VD Tomas Werngren pekade 
under sitt tal på värdet i 
samverkan och vikten av 
att ständigt anpassa sig till 
förändringar i omvärlden.  

Emma Frans, Forskare och vetenskapsskribent, 
gav en föreläsning i falska nyheter och hur vi 
kan förhålla oss till dem. 

Statssekreterare Alf Karlsson 
berättade om regeringens 
bostadspolitik. Vice VD Maria Viimne berättade om utvecklingen i bolaget 

under det senaste året. 
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Den lokala offentliga sektorn måste rekrytera en halv miljon nya medarbetare 
fram till år 2027 för att upprätthålla välfärdssystemet. En tuff utmaning när 
andelen medborgare i arbetsför ålder sjunker och det råder konkurrens 
om den arbetskraft som finns kvar. Tydligt är att det inte finns några enkla 
lösningar för att lösa bristen på arbetskraft de kommande åren. 

PERSONALFÖRSÖRJNING 
INOM VÄLFÄRDEN
– INGA ENKLA LÖSNINGAR

TEXT: LINUS OLIN

V i har demografin emot 
oss, säger Agneta Jöhnk 
tidigt i intervjun. Som 
chef för avdelningen för 
arbetsgivarpolitik på 
Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) har hon 
synnerligen bra insikt i 

området kompetensförsörjning inom välfärden. 
SKL har i många år undersökt och publicerat 
rapporter om problemens omfattning. SKL:s 
senaste ekonomirapport pekar på att behovet av 
välfärdstjänster förväntas öka i snabbare takt än 
vad skatteunderlaget gör.

Agneta Jöhnk ser inte kompetensförsörjnings-
frågan som en vanlig rekryteringsutmaning. Pro-
blemet är inte enligt henne att välfärdssektorn är 
oattraktiv som arbetsgivare och att det är därför 
de kommer ha svårt att hitta tillräckligt med nya 
medarbetare.

Tvärtom hävdar hon att det som känneteck-
nar arbeten inom offentlig sektor; meningsfulla 
jobb där man gör något positivt för samhället 
och andra människor, är insatser som anställda 
rankar väldigt högt, särskilt de yngre. Men så är 
det där med den demografiska utvecklingen.

– Historiskt sett har kommuner, landsting 
och regioner kunnat nyrekrytera ungefär 50 000 
anställda per år, men problemen under den kom-
mande perioden bottnar i att de yngre generatio-
nerna är färre samtidigt som andelen barn och 
äldre ökar, säger Agneta Jöhnk. 

Barn och äldre är samtidigt de grupper som 
belastar välfärdens resurser som mest, då de 
mest arbetsintensiva verksamheterna för kom-
muner och landsting består av skolor, förskola 
och äldreomsorg. Effekten av dessa demogra-
fiska förändringarna är alltså dubbel; andelen 
tillgänglig arbetskraft inom välfärden minskar 
samtidigt som efterfrågan på den kommer öka 
ännu mer än i dag. 

Trenden syns i hela Sverige, men hur kraftig 
den är varierar ändå betydligt mellan olika delar 
av landet. 

– I exempelvis Jämtland, Norrbotten och 
andra landsortsregioner är de demografiska för-
ändringarna ännu större. Här kommer andelen 
befolkning i arbetsför ålder krympa mer än i 
landet som helhet samtidigt som andelen barn 
och äldre kommer öka, säger Agneta Jöhnk. 

Situationen är alltså som mest akut i de gles-
befolkade delarna av landet, även om Agneta 

Agneta Jöhnk, chef för avdelningen 
för arbetsgivarpolitik på Sveriges 
Kommuner och Landsting.
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Jöhnk är noga med att poängtera att det även i 
storstäderna är ett tillräckligt allvarligt problem 
för att få hög prioritet.   

Om demografin gör det svårt att lösa kompe-
tensförsörjningen med vanliga rekryteringsmeto-
der behövs det bevisligen alternativa lösningar. 
Agneta Jöhnk har förslag på ett antal strategier.

– Något som verkligen skulle kunna minska 
behovet av nyrekryteringar är om de äldre job-
bar lite längre. Vi har redan lyckats höja den 
genomsnittliga pensionsåldern från 62 till 64 år, 
och om vi kan genomföra en lika stor höjning 
igen skulle personalbehoven minska med 50 000 
personer.

Hon inser att ett sådant förslag kan få 
ett ljumt mottagande bland de an-
ställda inom offentlig sektor, men me-
nar att även alternativa modeller, där 

äldre kanske går ned i deltid i ett par år i stället 
för att pensionera sig direkt, skulle vara till stor 
hjälp. En annan insats hon stödjer är att få fler 
yngre medarbetare som i dagsläget arbetar deltid 
att gå upp i heltid.   

– Vi har i dagsläget 200 000 deltidsanställda 
inom lokal offentlig sektor. Skulle vi kunna halv-

era den gruppen så skulle det naturligtvis tillföra 
väldigt mycket arbetskraft. 

Agneta Jöhnk anser även att det finns möj-
ligheter att effektivisera verksamhet genom att 
samarbeta mer över kommun- och landstings-
gränser. Det skulle innebära att man slår ihop 
vissa funktioner och då kan göra personalbespa-
ringar via stordriftsfördelar. Hon tycker att detta 
skulle vara särskilt effektivt i glesbygdskommu-
nerna där arbetskraftsbehoven också kommer 
vara störst. Men det finns ett antal bromsklossar 
som ligger i vägen för att kunna genomföra det 
i stor skala. 

– En del av utmaningarna är tekniska, men 
mycket handlar egentligen om att lagstiftningen 
inte har hängt med. Lagen om offentlig upp-
handling kräver att man bildar ”kommunal-
förbund” för att få samarbeta om dessa saker, 
vilket skapar en massa onödigt extra arbete. 
Därför ser jag väldigt positivt på ett projekt som 
Kommunutredningen just nu håller på med som 
siktar på att göra processen lättare, säger Agneta 
Jöhnk. 

Något som både Agneta Jöhnk och SKL hyser 
stora förhoppningar om är att implementera 
ny teknologi för att automatisera bort vissa 

arbetsuppgifter och därmed minska behoven av 
ny personal. Det rör sig mest om användnings-
områden relaterade till Artificell Intelligens (AI) 
och digitalisering. 

– Här finns mycket stor potential. Även 
ganska konservativa effektivitetsförbättringar 
om bara en halv procent per år skulle minska 
personalbehoven med 70 000 medarbetare över 
en tioårsperiod, och det med samma välfärdsni-
våer som i dag, säger Agneta Jöhnk. 

Det är inte bara SKL som hoppas på AI och 
digitalisering. Det finns forskningsrapporter och 
utredningar som hävdar att så mycket som hälf-
ten av dagens arbeten kan automatiseras bort 
under de kommande en eller två decennierna. Är 
det då realistiskt att ha så höga förväntningar 
på den teknologiska utvecklingen för välfärds-

sektorns del? Agneta Jöhnk påpekar att det inte 
på något sätt är en ”quick fix”, utan att skulle 
krävas både vidareutbildning av befintlig perso-
nal, samt betydande offentliga investeringar för 
att finansiera en omställning.  

Robin Teigland är än så länge skeptisk 
till att tekniken löser allt. Hon är pro-
fessor på Handelshögskolan i Stock-
holm och har under lång tid studerat 

digitalisering inom organisationer och automati-
sering av arbeten. Hennes kommande bok ”The 
Future of the Swedish Welfare State” handlar 
om hur Sveriges välfärdsstat kan komma att 
påverkas av framtida teknologiska och sociala 
förändringar. 

Robin Teigland håller med om att det går 

LINKÖPING SATSAR PÅ  
FÖRLÄNGT ARBETSLIV
NÄR LINKÖPINGS KOMMUN såg över den 
långsiktiga personalsituationen inled-
des ett pilotprojekt för att fler äldre ska 
stanna kvar i arbetet efter 65 år. Dialog 
har pratat med Johan Nyhammar, för-
handlingschef på kommunen som nyligen 
har formulerat ett fempunktsprogram  
som ska locka fler att arbeta några år 
extra. 

– Att gå i pension vid 65 år ligger kvar 
som en styrande gräns för många, men är 
man verkligen slut på arbetsmarknaden 
då? Vi tror inte det och vi ser också att 
många vill arbeta längre bara det finns 
rätt förutsättningar, säger Johan Nyham-
mar.

Enligt de forskningsrapporter som 
Johan och hans kollegor har utgått ifrån 
är det inte bara ekonomiska incitament 
som är viktiga för att behålla sin perso-
nal. Tvärtom anger de flesta som stannar 
några år extra att de upplever sitt arbete 

som stimulerande och att man har svårt 
att se sig själv som pensionär. 

– Det är här vi tror att det är viktigt att 
vi som arbetsgivare har en dialog med vår 
äldre personal och verkligen är tydliga 
med att de behövs och är uppskattade. 
Men i vårt fempunktsprogram ingår även 
ekonomiska incitament och insatser för en 
bättre arbetsmiljö som är andra exempel 
på hur vi kan motivera fler att fortsätta 
arbeta, berättar Johan Nyhammar. 

Linköpings fempunktsprogram ska 
nu integreras i hela den kommunala 
verksamheten, men Johan Nyhammar 
understryker samtidigt att man inte kan 
åstadkomma en bred attitydförändring till 
pensionsåldern som enskild arbetsgivare. 

– Men vi ser samtidigt ingen anledning 
att vänta med att undersöka vad vi kan 
göra för att åstadkomma en attitydföränd-
ring. Att vi har uttalade mål om att behålla 
fler i arbete efter sin 65-årsdag är en viktig 

symbolisk fråga som i kombination med an-
dra incitament förhoppningsvis kan få fler 
medarbetare att göra några år extra på hel- 
eller deltid, avslutar Johan Nyhammar. W

LINKÖPINGS 5 PUNKTER FÖR ATT  
BEHÅLLA PERSONALEN LÄNGRE
1. Organisatorisk arbetsmiljö
Se till att arbetsmiljön är väl anpassad och attraktiv för 
äldre medarbetare. 
2. Ekonomiska incitament  
Erbjud pensionsförstärkning för medarbetare som 
väljer att stanna kvar lite längre. 
3. Rådgivning för förlängt arbetsliv 
Erbjud alla från 55 års ålder löpande rådgivning och 
pensionsplanering.
4. Ställningstagande, normer och kultur 
Ett tydligt ställningstagande om att äldre medarbe-
tares kompetens värdesätts och behövs samt riktade 
informationssatsningar till yngre medarbetare kring 
pensionssystemet. 
5. Strukturell översyn
Se över styrdokument som exempelvis mallar för 
avgångssamtal och medarbetarsamtal samt riktlinjer 
för pension och kompetensförsörjningsprogram. 

– Att automatisera bort personalbrist 
är inte så lätt som det kan verka, då 
den nya teknologin också innebär 
att nya arbetsuppgifter tillkommer, 
säger Robin Teigland, professor på 
Handelshögskolan i Stockholm
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att automatisera bort många arbetsuppgifter i 
framtiden, men att det samtidigt är väldigt svårt 
att förutse den faktiska utsträckningen eller 
tidshorisonten vi talar om då detta beror på så 
många olika faktorer. När det gäller potentialen 
för att motverka kompetensbrist inom välfärden 
höjer hon också ett varnande finger. 

– Att automatisera bort personalbrist är inte 
så lätt som det kan verka, då den nya teknologin 
också innebär att nya arbetsuppgifter tillkom-
mer. Det kan leda till ökat behov av tekniskt 
utbildad personal, speciellt inom IT och datave-
tenskap, vilken i sin tur kan vara ännu dyrare 
och svårare att få tag på än de vars arbetsupp-
gifter som automatiserades bort. 

Risken är alltså att hamna i en situation där 
man bara byter bort en sorts kompetensbrist 
mot en annan. Robin Teigland påpekar även att 
det finns kulturella utmaningar i organisatio-
nerna när nya system ska införas.

– Både motvilja för organisationsförändringar 
och rädsla bland anställda för att förlora sina 
jobb kan sätta grus i maskineriet för den här 
sortens projekt.  

Hennes två viktigaste råd är: Se till att skapa 
ett så kallat ”sense of urgency”, så att inblandade 
förstår hur viktigt det är att organisationen för-
ändras för att den ska kunna fungera eller finnas 
kvar i framtiden. Det andra är att ge anställda 
möjligheter att fortbilda sig och skaffa sig nya 
kompetenser inom organisationen, så att de inte 
blir oroliga för att bli överflödiga i framtiden. Ro-
bin Teigland föreslår att den här sortens utbild-
ning vävs in i personalens arbetstid.

– Telekomföretaget AT&T i USA har gett de 
anställda 10 arbetstimmar i veckan att lägga på 
fortbildning för att öka personalens tekniska 
kompetens, och jag tror att liknande initiativ 
säkert skulle kunna tillämpas på kommunal 
nivå. Varför inte anordna lunchkurser på kom-
munkontoren om blockchain eller någon annan 
ny teknologi?, föreslår Robin Teigland. 

Precis som SKL ställer sig dock Robin Teig-
land positiv till ökat samarbete mellan olika 
organisationer, men tillägger att detta inte bara 
behöver ske över kommungränser. 

– Företag har länge sett hela världen som sin 
marknad, så det har varit naturligt att lösa in-
hemsk personalbrist med att köpa in tjänster från 
utlandet. Jag tror att liknande lösningar skulle 
kunna fungera inom välfärden. Digital vård kan 
ju till exempel erbjudas överallt, så varför måste 
den begränsas till svenska vårdgivare? 

Hon hävdar också att sådan outsourcing 
skulle leda till betydligt mer komplexa offentliga 
organisationer än vi har i dag. Förmågan att 
styra, upphandla, och leda projekt inom dessa 
kommer att bli viktiga kompetenser för framtida 
personal. Större digitala färdigheter kommer 
också att behövas. 

Så automatisering,  reformer för att öka 
andelen heltidsanställda, samt senareläggning 
av pensioner verkar alltså vara några möjliga 
lösningar, men hur står det till med den faktiska 
rekryteringen till välfärdssektorn i dag? 

Ingela Johansson är rekryteringskonsult på 
Poolia med inriktning mot offentlig sektor 
Hon har god insikt i de utmaningar som or-
ganisationer inom välfärden dagligen stöter 

på när de försöker hitta personal. 
– Vi märker redan i dag av hur svårt det är 

att hitta medarbetare för dessa tjänster, och den 
enkla förklaringen är att det är för få sökanden. 
Utbudet matchar inte efterfrågan, säger Ingela 
Johansson. 

AVESTA – KOMMUNEN SOM VILL ATT 
ALLA SOM KAN SKA JOBBA HELTID
AVESTA KOMMUN HAR sedan 2009 fört ett 
aktivt arbete för att se till att fler anställda 
går upp till heltid, och projektet pågår 
fortfarande. Magnus Sörebö, personalchef 
på kommunen, poängterar att alla natur-
ligtvis inte har möjlighet att arbeta heltid, 
och att målet endast omfattar de som  
kan och vill. I dagsläget arbetar 90 
procent av kommunens anställda heltid, 
vilket han tycker är bra. Men det kan bli 
ännu fler.

– Tidigare var vi ganska ensamma med 
det här, men på senare tid har andra kom-
muner börjat knappa in. 

Huvudskälet till att projektet inleddes 
var att säkerhetsställa att de kommunan-
ställda hade tillräckliga inkomster snarare 
än att åtgärda personalbristproblem, 
men att den extra arbetskraften som blev 

tillgänglig definitivt visat sig användbar på 
grund av ökande välfärdsbehov. 

– Numera får vi inte nyanställa på del-
tid, utan grunden ska alltid vara heltids-
tjänster, säger Magnus Sörebö. 

Han säger att om de anställda sedan vill 
gå ned i deltid av någon anledning så kan 
det naturligtvis ordnas, men att grunden 
alltid är heltid. 

Han menar vidare att den största an-
ledningen till att de tidigare hade många 
deltidsanställda snarare berodde på att det 
då var lättare att schemalägga verksam-
heten snarare än att de anställda inte ville 
arbeta heltid.  

– Det är såklart lättare att ordna 
scheman om man inte behöver bry sig 
om att varje anställd ska få full arbetstid 
varje vecka, så projektet har i praktiken 

handlat mycket om att göra så att vi kan 
växla runt personal mellan olika enheter 
beroende på var de behövs, säger Magnus 
Sörebö. 

Han menar att den sortens flexibilitet, 
som de kallar ”disponibel tid”, också har 
varit huvudutmaningen med heltidspro-
jektet. De anställda uppskattar heltidsan-
ställningarna men just växlingarna mellan 
tjänster på olika enheter har skapat en del 
problem, och schemaläggningen är nu mer 
komplicerad än tidigare. 

Sammanfattningsvis är han emellertid 
nöjd med projektet, och hans viktigaste 
tips till andra kommuner som vill öka an-
delen heltidsanställda är att ha en öppen 
dialog med personalen och se till att alla 
berörda parter är överens om vad som ska 
ske, för att processen ska gå smidigt. W

Hon menar att svårigheten att matcha lönerna 
som andra arbetsgivare erbjuder är en av huvud-
utmaningarna, särskilt då arbetslösheten i Sve-
rige är så låg och konkurrensen om arbetskraft 
är stor. Ett annat problem är att rekryteringspro-
cesserna inom välfärdssektorn tenderar att ta för 
lång tid, vilket gör att arbetssökande ofta hinner 
acceptera jobberbjudanden från andra arbetsgi-
vare innan de får besked. 

Ingela Johansson föreslår också att orga-
nisationer inom offentlig sektor borde ställa 
något mindre snäva krav när de rekryterar, och 
anställa människor efter deras potential snarare 
än enbart efter deras erfarenheter. 

– Det är som att köpa en lägenhet. Man kan 
inte alltid få exakt det man hade tänkt sig från 
början, så det gäller att fokusera på några krite-
rier som är de viktigaste och vara mer öppen för 
alternativ rörande resten. Lite så tycker jag att 
man får se på rekrytering också.  

Även hon är positiv till förslagen om att dela 

mer på tjänster mellan kommunerna för att 
spara på personal. 

– Tre eller fyra kommuner skulle till exempel 
kunna dela på samma kommunikationsfunktion.  
Ett annat område där jag tror mer samordning 
skulle kunna löna sig är när det kommer till 
rekrytering, säger Ingela Johansson. 

Att centralisera annonseringen och rekryte-
ringsprocessen för flera kommuner skulle alltså 
kunna både leda till att det blir lättare att hitta 
personal, och minska mängden arbetskraft som 
dessa processer kräver. 

Sammanfattningsvis verkar det alltså inte 
finnas någon uppenbar eller enkel lösning på 
personalförsörjningsfrågan. Det finns många 
olika förslag på strategier, men ingen av dem lär 
ensam vara tillräcklig för att hantera utmaning-
arna. Det måste till en kombination av ett antal 
olika reformer och projekt för att problemet alls 
ska kunna hanteras. 

För det behöver hanteras, det står klart. W

SKL:S PROGNOS FÖR  
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

•  I dag arbetar över en miljon personer 
inom kommunsektorn. 

•  Med nuvarande metoder behöver 
ungefär 500"000 personer nyrekry-
teras under de kommande tio åren. 

•  Störst är personalbehoven inom 
förskola, skola, äldreomsorg och 
sjukvård. 

•  148"000 behöver rekryteras till 
förskola och skola.

•  144"000 behöver rekryteras till vård 
och omsorg. 

•  89"000 behöver rekryteras till hälso- 
och sjukvård. 

•  170"000 behöver rekryteras till 
övriga verksamheter inom kommun-
sektorn. 

Källa: Rapporten Sveriges viktigaste 
jobb finns i välfärden (SKL).

Ingela Johansson, rekryterings-
konsult på Poolia.
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Kulturen är 
allting som 

Umeå är

TEXT: GÖRAN TIVENIUS  FOTO: EMIL NYSTRÖM

Många kommuner jagar nya invånare, men 
missar den grundläggande frågan. Vilken 
identitet har vi i dag, och vilken önskar vi 

framöver? Hans Lindberg är kommunstyrelsens 
ordförande i Umeå. Han har mycket klart för 

sig varför Umeå är den stad i Sverige som satsar 
mest på kultur per invånare. ”Det handlar om 
livskvalitet. Fler vill flytta hit när vi satsar på 

kultur. Den är en tillväxtfaktor.”
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Dialog: Vad är kultur för dig?
Hans Lindberg: Kultur för mig är att vi har en 
mylla i Umeå som utvecklar invånarna. Ett rikt 
föreningsliv och engagerade medborgare. Kultur 
är ett naturligt sätt att förändra samhället. Den 
erkänner olikheter och vågar bryta normer. 
Kulturen är allting som Umeå är. 
   Det är alltid en politisk strid kring kulturen 
– ska man satsa eller inte göra det? Här har vi 
vågat höja blicken. Och se längre och bredare 
för att se möjligheterna med kultur. Det bästa 
beviset vi kan få är när vi pratar med nyinflyt-
tade som berättar att Umeå är en tillåtande 
stad där det händer mycket. Kulturen gör att vi 
utvecklas mer hållbart och mer positivt. Det är 
en stad med mycket liv.
   2014 var vi årets Europas kulturhuvudstad. 
Här är föreningslivet motorn, vilket innebär 
att kraften kommer underifrån, från de många 
människorna, och inte uppifrån.
   I tidningen Fokus undersökning om städer 
bäst att bo, placerades vi 2016 på andra plats i 
kategorin stadskommuner. 2017 blev vi utsedda 
till årets superkommun av Dagens Samhälle, som 
i sin motivering bland annat pekade på omfat-
tade kultursatsningar. Vi har också vunnit pris för 
årets bästa homostad. Det sistnämnda är viktigt, 
för det visar att Umeå är en tillåtande stad. Alla 
får vara med. Alla får vara som man är. Och detta 
driver Umeå framåt i positiv riktning. 

Vad betyder kultur för ett samhälle?
Det betyder allt. Satsar man inte på kultur, så 
har man inte förstått människans behov. Vi 
behöver kultur, en aktiv fritid och något som 
skapar trivsel och stimulerar våra tankar.
   En bra och bred kultur är inte enbart riktad 
till de nuvarande medborgarna. Den har också 
rollen att attrahera nya invånare och företags-
etableringar till staden. 

Vilken betydelse har konsthögskolan och designhög-
skolan haft för Umeå kommun?
Universitetet – som invigdes 1965 – har i sin 
helhet varit avgörande för Umeås utveckling. 
Kommunen har i genomsnitt vuxit med ungefär 
1 000 personer per år de senaste femtio åren. De 
senaste två åren har kommunen vuxit med 4 300 

invånare. Något som dessutom är positivt är att 
fler och fler människor från större städer väljer 
att bo i Umeå.
   För en tid sedan besökte näringslivsminister 
Mikael Damberg och jag designhögskolan. Då 
frågade vi studenterna – som kommer från hela 
världen; Indien, USA, Australien med flera – 
varför de hade valt Umeå. De svarade att man 
uppfattar staden som en kreativ plats. Och för 
att designhögskolan i Umeå är rankad etta i 
världen. Utbildningen är verklighetsnära med 
verkliga praktikfall. Och den ger jobb. 

Stannar studenterna kvar efter sina studier, eller flyt-
tar de vidare?
Kommunens statistikavdelning arbetar just nu 
med att kartlägga hur många studenter som 
stannar kvar efter studierna. Det finns universi-
tet som har en stor andel regional rekrytering. 
Umeå universitet har en utpräglad nationell 
rekrytering, vilket innebär en utmaning för att få 
studenterna att stanna kvar. 
   Ett av de politiska målen är att Umeå ska bli 
200 000 invånare år 2050. [2017 är invånar-
antalet cirka 123 000.] För att lyckas med det 
måste vi utveckla en arbetsmarknad som i högre 
grad än tidigare innehåller de mer avancerade 
jobben. Vi måste få fler företag som placerar 
sina huvudkontor i Umeå. Då kan i högre 
utsträckning de studenter som läser på universi-
tetet stanna kvar. För det är många som trivs så 
bra att de vill stanna kvar.
   Historiskt har Umeå ekonomiskt satsat mer än 
dubbelt så mycket på kultur än vad jämförbara 
städer gjort. Det har skapat möjligheter för de 
800–900 föreningar som finns i kommunen att 
ha en fri, bra och bred verksamhet. Bredden ger 
fler kulturyttringar och fler infallsvinklar. 
Kultur är en framgångsfaktor. Umeå har vuxit 
när andra städer i Norrland minskar.

En undersökning från amerikanska Stanford-univer-
sitetet visar att många som studerar ekonomi tänker 
alltför instrumentellt. De läser färre böcker vid sidan 
av kurslitteraturen och besöker färre konstutställ-
ningar och konserter än jämförbara studerandegrup-
per. Detta leder till ett snävt tänkande där fokus 
ligger på att maximera egen karriär och kortsiktigt 

Vi har också vunnit pris för årets bästa 
homostad. Det är viktigt, för det visar att 
Umeå är en tillåtande stad.

vinstmaximerande på bekostnad av företagets bästa 
på lång sikt. Kommentar!
Kultur är viktigt för både kreativiteten och de hu-
manistiska perspektiven. Dessutom – vilket Umeås 
satsning på att vara Europas kulturhuvudstad vi-
sar – har kulturen en viktig roll i den ekonomiska 
tillväxten. Det moderna näringslivet ser betydelsen 
av kultur och kreativa miljöer, och söker sig dit.

Många menar att kultursatsningar varken kan eller 
bör mätas med traditionella ekonomiska mått-
stockar. Ser du ändå mätbara effekter för insatser 
kopplade till kultur?
Om man ska titta rent matematiskt på kultur-
huvudstadsåret 2014, så ökade vi turismen med 
ungefär 25 procent. Normalt omsätter näringen 
cirka en miljard, så det är klart att varje procent 
i ökning är betydelsefull.
   Fortfarande får vi – när vi är ute i Europa – 

stor uppmärksamhet för vår kulturhuvudstads-
aktivitet. Den har satt kommunen på kartan. 
Många är nyfikna på Umeå. När investerare 
besöker oss, har man många gånger koll på de 
här delarna. Det man ofta är intresserad av är 
kulturens mervärden, alltså inte enbart bostäder, 
skola, vård och omsorg.
   Näringslivets investeringar både före och efter 
kulturhuvudstadsåret har ökat. Vi såg stora bygg-
investeringar, inte minst i stadskärnan.

Skiljer sig de politiska partierna sig åt när det gäller 
synen och nivån på kultursatsningar?
Vi kommer nog aldrig att bli överens i alla politis-
ka frågor. Men majoriteten tycker att våra stora 
satsningar – Umeå är den kommun i Sverige som 
per invånare satsar mest på kultur – är otroligt 
viktiga. Bara satsningen på kultur huvudstadsåret 
kostade kommunen 100 miljoner extra. 

VAD ÄR KONST?  
ETT FÖRSÖK  

TILL DEFINITION
Konst är det som produceras 
och visas med ambitionen att 

vara konst.

Bo Madestrand, konstkritiker

EINSTEIN  
HAR ORDET

”Fantasi är viktigare än kunskap. 
För kunskapen är begränsad, 

medan fantasin omgärdar hela 
världen, stimulerar framsteg, och 

föder utveckling.”

Fysikern och nobelpristagaren 
Albert Einstein

GALWAY 2020
Den irländska staden Galway 

är utsedd till en av Europas två 
kulturhuvudstäder 2020. Av den 
beräknade grundkostnaden på 

55 miljoner £ för de två städerna 
står näringslivet för 10 procent. 
Galway räknar med 5"000 nya 

jobb, 500 miljoner £ totalt i 
investeringar, en reduktion av 
talangflykten med 20 procent 
samt en fyrtioprocentig ökning 

av besökare under 2020. 

Källa: The Irish News 2017–10–10 ?
a
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Utöver detta satsades ungefär 3,5 gånger dessa 
pengar i form av statsbidrag med mera. 

Finns det bland de vanliga invånarna någon riktad 
kritik mot kultursatsningarna?
Umeå är en stad där man tycker och tänker, så 
naturligtvis finns det synpunkter. Till en början 
var lokala medier ganska tuffa i sitt omdöme om 
satsningen på att bli kulturhuvudstad. Men när 
vi väl körde igång, så var de allra flesta positiva. 
Däremot finns det inom kulturen alltid ett resone-
mang kring vad är det som är finkultur och vad är 
underground-kultur. Där kan det finnas åsikter om 
att huvudstadsåret fick en alltför riktad elitsats-
ning. Men jag vill påstå att så var det inte. I stället 
var det många breddföreningar som deltog. Och i 
jämförelse med andra kulturhuvudstäder, så har  
vi fått beröm för att vi lyckats föra ut många av 
aktiviteterna på förenings- och stadsdelsnivå. 
Närmare människorna. Men tittar man i backspe-
geln finns det säkert saker som kunde gjorts ännu 
bättre.

Vilka råd har du att ge till kommuner som funderar 
på att ansöka om att bli kulturhuvudstad?
Vår framgång tror jag kan förklaras av att vi såg 
till att vara ordentligt förberedda. Hundratals 
konstruktiva möten. Vi tillsatte också en kultur-
huvudstadskommitté som bestod av politiker. 
Detta bidrog till både ansvar och delaktighet. 
Viktigt att få så många som möjligt att se det 
som sitt projekt. Då kan inte en kommunstyrel-
seordförande diktera hur det ska se ut, utan att 
dörren öppnas för alla. 
   Viktigt att inte byråkratisera för mycket, att 
det finns en mylla som medger ny växtlighet.

Vilket ansvar tycker du att näringslivet kan ta när det 
gäller kulturaktiviteter? 
Kultur och fritid är två områden som kom-
munerna enligt lag inte är skyldiga att vara 
verksamma inom. Det öppnar för möjligheten 
att näringslivet kan ta ett ökat ansvar. Sedan 
kan man tala mycket om formerna. Ska det 
handla om sponsring av till exempel en särskild 

förening, en festival eller ska man öppna dörren 
genom att låta föreningar eller privatpersoner 
ansöka om projektidéer?
   När det gäller Umeå som kulturhuvudstad er-
bjöd vi näringslivet partnerskapspaket. Men det 
visade sig inte vara så enkelt att få med företa-
gen, eftersom kulturkonceptet inte var så tydligt 
resultatorienterat. Men ibland är det viktigt att 
kunna peka på ett mer övergripande syfte – som 
till exempel att utveckla en trevligare och mer 
utvecklande stad. 
   Men visst ser jag att kulturföreningar kunde 
få ett ökat stöd från näringslivet. Här har till 
exempel fotbollen historiskt haft det lättare …

Kultur hamnar ofta i strykklass när den jämförs med 
annan kommunal verksamhet. Politik är ju att välja. 
Hur resonerar ni i Umeå?
De senaste åren har vi sett otroliga behov inom 
områden som skola, vård och omsorg. Dessa 
måste förstås tillgodoses.
   Samtidigt har vi som sagt satsat mer än andra 
städer på kultur. [Se separat faktaruta.] Får vi 
förnyat förtroende av väljarna är siktet att öka 
satsningen på kultur ytterligare.

Hur tror du att man kan göra kulturen mer tillgänglig 
för invånarna?
Kulturen ska finnas där folk finns, inte vara en 
institution mitt i staden. Mycket handlar om att 
ge kulturen förutsättningar; ett brett föreningsliv 
med ambitionen att nå de många människorna. 
Kultur är mångfald. Här är det viktigt att inte 
glömma bort stadsdelarna.
   Man kan inte uppifrån styra att medborgarna 
ska älska vissa saker. Dessa val gör invånarna 
bäst själva. Därför får föreningarna en stor del 
av kulturpengarna. 

Vilken roll kan kulturen spela när det gäller integration?
Kulturen är en förutsättning för integration. I 
Umeå har vi invånare med sina rötter i samman-
lagt ungefär 150 länder runt om i världen. Det 
ger förutsättningar att både ge och ta av olika 
sorters kultur.
   Det finns vissa grupper i samhället som har 
negativ erfarenhet av att komma i kontakt med 
en kommun. En del har erfarenheter från sina 

hemländer som gör att de är rädda för myndig-
heter. Då kan en förening ha en viktig roll, då 
den många gånger uppfattas på ett annat och 
mer odramatiskt sätt. Om man som nyinflyttad 
får finnas med i ett sammanhang leder det ofta 
till ett ansvar. Vi vill att alla umeåbor ska vara 
med och utveckla staden.
   Om klasskillnaderna blir för stora skapas kon-
flikter mellan olika grupper. En sådan situation 
ger en otrygg stad. Här är vi väldigt bestämda 
när det gäller att mellan olika grupper hitta 
samverkan och utveckling. Ett sätt är att verka 
för blandade upplåtelseformer i bostadsområdena. 

Har Umeå tagit emot sin beskärda del av flykting-
strömmen till Sverige?
Kommunen har tagit emot flyktingar utifrån den 
fördelning staten har gjort. Vi har också uppvak-
tat integrationsministern och anmält intresse för 
att ta emot fler nyanlända. Just nu har ju flykting-
strömmarna minskat, men vi har otroligt stora 
behov av kompetensförsörjning. För att kunna 
hantera skola, vård och omsorg måste vi ta emot 
fler människor utanför Sveriges gränser. Inte 
minst kommuner i Västerbottens inland har stora 
behov av kompetensförsörjning framöver. Jag är 
medveten om de stora skillnaderna när det gäller 
den kompetens som arbetsmarknaden efterfrå-
gar och den låga utbildning som finns hos många 
nyanlända. Men någonstans måste man börja. 
   Här ser jag också en viktig roll för föreningsli-
vet när det gäller kultur, inte minst när det gäller 
att bjuda in ensamkommande. Då ökar möjlig-
heterna att bli synlig och behövd. 

Vikten av att kulturen är fri betonas ofta. Men vem 
ska bedöma kulturens kvalitet?
I svensk lag har vi förenings- och åsiktsfrihet. 
Det är viktigt. Samtidigt kan samhället styra för-
eningarnas möjligheter genom ekonomiskt stöd. 
Men politiken ska inte styra innehållet, bort-
sett förstås på självklara krav som till exempel 
demokrati och jämställdhet. De odemokratiska 
extremrörelser som vill sabotera vårt samhälle 
ska inte ha något stöd.

Hur tror du att kultursamhället kan se ut i framtiden 
kopplat till den digitala utvecklingen?

HUR MYCKET SATSAR 
UMEÅ KOMMUN PÅ  

KULTUR I JÄMFÖRELSE 
MED ANDRA KOMMUNER? 

Den senaste kartläggningen från 
Myndigheten för kulturanalys och 
medlemsorganisationen Sveri-
ges Kommuner och Landsting är 
från 2016 och finns redovisad på 
Sveriges Radios webbplats http://
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?pr
ogramid=478&artikel=6858760.

UMEÅS KULTURKOSTNADER
Allmän kulturverksamhet: 1"561 
kronor/invånare
Bibliotek: 841 kronor/invånare
Kulturskola/liknande: 207 kronor/
invånare
Stöd till studieorganisationer: 76 
kronor/invånare
Kulturen stod för 5,2 procent av 
budgeten 2016 (2"686 kronor per 
invånare).

Sveriges kommuner lägger i 
genomsnitt 1"091 kronor/invånare 
på kultur. Umeå satsar alltså mer 
än dubbelt så mycket på kulturen 
som rikssnittet. Som jämförelse kan 
Örebro nämnas. 

ÖREBROS KULTURKOSTNADER
Allmänna kulturverksamhet: 508 
kronor/invånare.
Bibliotek: 341 kronor/invånare. 
Kulturskola: 243 kronor/invånare
Stöd till studieorganisationer: 36 
kronor/invånare.
Kulturen står för 2.2 procent av 
kommunens budget (1 102 kronor/
invånare på kultur). 

På kommuninvest.se kan man jäm-
föra samtliga Sveriges kommuner.

Kulturen ska finnas där folk finns.

a

FO
TO

: A
N

N
 V

ID
M

A
R

K

FO
TO

: R
O

LF H
Ö

JER
 / TT

Cykelnedfarten till Sara Lidman-tunneln  
i Umeå. På väggen står ordet Lev! i neon.
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Man ska inte vara rädd för framtiden och att 
prova nya former av kultur. Däremot är det 
viktigt att vara tydlig med vem som är avsändare. 
I sociala medier, till exempel, kan det ofta vara 
otydligt när det gäller vem som tycker någonting. 

Kulturverket är en av kommunens verksamheter som 
bland annat stöds ekonomiskt av Arvsfonden. Den 
belönats med pris för social innovation — berätta!
I stället för att driva en traditionell kulturskola 
åker man ut till klassrum där eleverna får välja 
olika projekt. Förenklat handlar det om att barn 
berättar för proffs hur de ska göra. Är det till 
exempel ett projekt om mat, så börjar man med 
att rita mat, att tala om mat för att sedan koppla 
in kockar som lagar den här fantasimaten.
   Parallellt ser vi över möjligheterna att också 
starta en kulturskola på en fysisk plats. 

Kan du peka på någon förklaring till att kommunen 
har lyckats så bra med sina kultursatsningar? 
För Umeå har betydelsen av samverkan – med 
föreningar, universitetet och näringslivet – alltid 
varit en närvarande insikt. Vi konkurrerar med 
andra delar av Sverige, Europa och världen. För 
att ett kultursamhälle långsiktigt ska utvecklas 
positivt, måste många ta ansvar. 

   Vi är också en ung stad som efterfrågar puls och 
upplevelser. Medelåldern är 38 år (I riket 41,2 år). 
En del av dynamiken är att människor i väldigt 
hög utsträckning flyttar in och och människor flyt-
tar ut. Det handlar ofta om studenter. Med denna 
omsättning så befäster man inte gamla strukturer. 
Det finns alltid ett nytt flöde med färska idéer och 
tankar. Vi får in frisk luft hela tiden. En del städer 
fastnar i stillastående kulturer; ’Så här har vi gjort. 
Så här ska vi alltid göra.’
   I Umeå är inget så självklart att det inte går 
att tänka nytt. För några år sedan fick jag frågan 
av en reporter om vilken stad som skulle anses 
vara Norrlands huvudstad. Mitt svar blev att 
för oss är det inte viktigt att vara en huvudstad. 
Det viktigaste är innehållet. Alltså, vad är det 
som gör att Umeå är Umeå? Att vi är en levande 
stad. Med det sagt så tror jag att det är många 
kommunalpolitiker som lite blint jagar anta-
let nyinflyttade i stället för att börja fråga sig 
vad som är stadens själ. Vad är det som gör att 
människor vill trivas här?
   Att bygga strukturer enbart utifrån för att öka 
befolkningen känns inte bra. Det riskerar att 
man har skapat sovande städer utan kultur. Som 
en följd får man heller inte en näringslivsutveck-
ling. Allt hör ihop. W

KULTURVERKET  
I UMEÅ

Kulturverkets uppdrag är att ta vara 
på barns och ungas kreativitet. Det 
görs genom skolbesök och olika 
typer av konst- och kulturprojekt. 
Här arbetar allt ifrån konstnärer och 
filmare till dansare och hiphop-
artister för att hålla nyfikenhet 
och kreativitet vid liv. Verksam-
heten bildades 2006 och har fått 
uppmärksamhet både i Sverige och 
utomlands. 

Kultur är en framgångsfaktor. 
Umeå har vuxit när andra  
städer i Norrland minskar.

CIRKA TVÅ ÅR har gått sedan Parisav-
talet trädde i kraft och världens länder 
enades om att begränsa den globala 
temperaturuppvärmningen till högst 2 
och helst 1,5 grader. Från 2016 gäller 
också FN:s nya globala mål för hållbar 
utveckling, de 17 så kallade Sustainable 
Development Goals (SDG). 

Dessa två överenskommelser fung-
erar i dag som fond för betydande ut-
vecklingsarbete på politisk nivå, bland 
regelmakare, i företag och organisa-
tioner, i forskarvärlden och i offentlig 
sektor. Även kapitalmarknadens aktörer 
har slutit upp. 

Bland många angelägna mål hastar 
arbetet kanske mest på inom miljö-
området. Ledande miljöforskare menar 
att Parisavtalets mål kräver väsentligt 
ökade miljörelaterade investeringar i 
närtid, och att tiden är knapp – annars 
riskerar den globala temperaturupp-
värmningen bli så stor att den leder till 
oåterkallerliga negativa konsekvenser. 
Svensken Johan Rockström och en 
grupp forskare förespråkar att CO2-
utsläppen ska halveras vart tionde år 
genom en så kallad Carbon Law.

Frågornas vikt har fått EU-kommissi-
onen att agera, och i mars presenterade 
man en strategi för ett hållbart finan-
siellt system som stöder EU:s klimata-
genda och hållbar utveckling. Enligt 
EU-kommissionen krävs brådskande 
åtgärder och omkring 180 miljarder 
euro per år i ytterligare investeringar 

för att uppnå EU:s mål för 2030 som 
man enades om i Paris, inklusive en 
minskning av växthusgasutsläppen med 
40 procent. 

EU-KOMMISSIONENS plan för att stärka 
finansieringens roll för en välfungerande 
ekonomi som även möter miljömässiga 
och sociala mål är ambitiös. Tio åtgärds-
förslag, som till stor del bygger på rekom-
mendationer från den expertgrupp för 
hållbar finansiering som kommissionen 
tillsatte 2016, har lagts fram. Många av 
förslagen avses omsättas i regelverk och 
lagförslag redan under 2018 och 2019.  

Bland annat vill man införa ett ge-
mensamt språk för hållbar finansiering, 
det vill säga ett enhetligt europeiskt 

klassificeringssystem för att fastställa 
vad som är hållbart och de områden 
där hållbara investeringar kan få störst 
verkan. Mot bakgrund av klassificerings-
systemet vill man införa EU-märkningar 
för gröna finansiella produkter, bland 
annat en EU-standard för gröna obliga-
tioner. Det handlar också om att för-
tydliga kapitalförvaltares och institutio-
nella investerares skyldighet att beakta 
hållbarhet i investeringsprocessen. 

FÖRSLAGEN LÄR direkt påverka Kom-
muninvests verksamhet och kanske 
särskilt grön finansiering, ett område där 
svenska kommuner, landsting och regio-
ner ligger långt framme. Kommuninvests 
medlemmar och kunder har hittills tagit 
upp mer än 27 miljarder kronor i Gröna 
lån till gröna investeringsprojekt, och 
Kommuninvest är Sveriges största emit-
tent av gröna obligationer.  

Vi vet i dag att övergången till en 
grönare och mer hållbar ekonomi inte 
står i konflikt med ekonomisk ut-
veckling och tillväxt, snarare tvärtom. 
EU-kommissionens förslag kan bidra 
till att det finansiella systemet arbetar i 
samklang med globala utvecklingsmål 
och Parisavtalet. De stärker möjligheten 
för investerare och enskilda medbor-
gare att göra positiva val, så att deras 
pengar används på ett mer ansvarsfullt 
sätt och stöder hållbarhet.

Björn Bergstrand  
Hållbarhetschef, Kommuninvest

EU VILL NU AGERA SNABBT  
I HÅLLBARHETSFRÅGOR
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Nyinstiftat pris  
ska stärka tilliten till offentlig sektor

Med ambitionen att lyfta fram personer som stärker tilliten till den 
offentliga sektorn har Kommuninvest tillsammans konsultbyrån 

Public Partner instiftat Axel-priset. Prissumman uppgår till  
50 000 kronor och kommer att delas ut årligen med start 2018. 

Att bevara sina rötter och samtidigt 
bejaka den snabba samhällsutveckling 
som nu sker är en balansakt. Utma-
ningen är att inte tappa bort grunden 

för vad som utgör kontraktet mellan medbor-
gare och offentlig sektor – att våra gemensamma 
skattefinansierade medel hanteras och används 
på ett tillitsfullt sätt. 

– Vi ska vara stolta över Sveriges långa histo-
ria av offentlig verksamhet och den starka vär-
degrund som den vilar på. Det handlar om opar-
tiskhet och saklighet, om att transparens och 
offentlighetsprincipen värnas, samt om en god 
hushållning av våra gemensamma medel. Därtill 
den tydliga rollfördelningen mellan förtroende-
valda och tjänstemän; de förstnämnda ansvarar 
för att det finns resurser och fattar beslut, medan 
de senare sköter det dagliga arbetet och genom-
för besluten. Jag menar att det är i mötet mellan 
förtroendevalda, förvaltning och medborgare 
som tilliten till det svenska samhället skapas, 
säger Anna Sandborgh vid Public Partner och en 
av initiativtagarna till Axel-priset. 

För att betona den offentliga verksamhetens his-
toriska rötter, principer, resultat och hållbarhet har 
det nyinstiftade priset fått sitt namn efter grunda-
ren av den svenska statsapparaten, rikskanslern 
och statsbyggaren Axel Oxenstierna (1583–1654). 
Han bildade ämbetsverk och delade in landet i län 
vars gränser fortfarande gäller i stort. 

– Behovet av att lyfta fram och värna den 
offentliga verksamhetens värdegrund har vuxit 
fram i kraft av en snabb och omvälvande sam-
hällsförändring. En av de starkaste drivkrafterna 
är digitaliseringen som i grunden förändrar hur 
arbetet i offentlig sektor kan utföras och hur 

kommunikationen mellan offentlighet och med-
borgaren sker. Offentlig sektor står dessutom 
inför en generationsväxling när stora grupper 
medarbetare går i pension och nya generationer 
tar vid. Just därför är det viktigt att inte tappa 
kopplingen till de historiska rötter och grund-
värderingar som svensk offentlig verksamhet 
vilar på, säger Anna Sandborgh. 

Det är mot denna bakgrund som Kommun-
invest och Public Partner nu tycker att det är 
hög tid att årligen uppmärksamma en eller flera 
personer som i sin gärning inom offentlig sektor 
levandegör dessa värden och därmed stärker till-
liten till samhällskontraktet. 

– Det vi vill belöna är förmågan att ta med sig 
dessa värden in i nutiden och applicera dem på 
dagens samhälle och de nya förutsättningar som 
gäller, säger Anna Sandborgh.

– Från Kommuninvests sida gör vi bedöm-
ningen att det kommer att bli allt viktigare att 
lyfta fram och stärka kommunala kunskaper och 
värderingar, inte minst för att göra det attraktivt 
att verka i den kommunala sektorn. Ett pris av 
den här typen kan bli ett viktigt sätt att bidra till 
att göra sektorn mera attraktiv för rekrytering av 
både förtroendevalda och tjänstepersoner, säger 
Ulf Bengtsson, direktör och föreningsstyrelsens 
sekreterare vid Kommuninvest. 

Det slutliga valet av pristagare görs av ordfö-
rande och VD i Public Partner samt ordförande, 
vice ordförande och VD i Kommuninvest. Kret-
sen av pristagare kan omfatta tjänstepersoner, 
forskare, förtroendevalda och andra som priset 
vill sätta ljuset på. Axel-priset kommer att delas 
ut varje år med start hösten 2018. Prissumman 
är på 50 000 kronor. W

TEXT: SUSANNA KULL  FOTO: KARI KOHVAKKA
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5 frågor till en förnyare

One Stop Future Shop finns på Hisingen i Göteborg och vill 
hjälpa fler nyanlända att bli nyföretagare. Dialog ställde fem 
frågor till projektledaren Daniela Ölmunger om hur man arbe-
tar för att få fler i stadsdelarna Västra Hisingen, Lundby och 
Norra Hisingen med omnejd att våga satsa på egna företag.  

Hur skulle du kort beskriva One Stop Future Shop? 
One Stop Future Shop är ett sätt att arbeta, allokera resurser och 
prioritera för att stärka den lokala innovationskraften. Vi vill helt 
enkelt få fler nystartade företag, särskilt bland medborgare som i 
dag är mindre etablerade på arbetsmarknaden. Vi arbetar också för 
att få fler befintliga företag att öka sin omsättning och stabilitet så 
att de i sin tur kan anställa fler.

Vilka är i målgruppen? 
Utrikes födda med entreprenöriell bakgrund är de som vi främst 
riktar oss till. Det innebär att de oftast har drivit någon form av fö-
retag tidigare, har en utbildning i området eller har arbetat i någon 
form av startup-företag. Förutom utrikes födda vill vi också nå ut 
till kvinnor och unga som bor på Hisingen eller med koppling dit.

Hur ser finansieringen ut? 
Projektet finansieras till 40 procent av Europeiska regionala utveck-
lingsfonden. Resten av finansieringen kommer ifrån Göteborgs stad, 
genom stadsdelsförvaltningarna i Västra Hisingen, Norra Hisingen 
och Lundby samt från andra aktörer såsom Göteborgs universitet, 
Röda Korset, Business Region Göteborg och GöteborgsLokaler.

Vilka är de största utmaningarna för nyanlända entreprenörer? 
Förståelsen för svenskt konsumentbeteende, exempelvis vad, var och 
hur vi föredrar att handla. Det handlar mycket om att förstå hur di-
gitaliseringen har påverkat i Sverige. Sen finns det fortfarande många 
lagar och regler för olika typer av verksamheter som entreprenörerna 
måste sätta sig in i – exempelvis miljölagstiftning, livsmedelslagar och 
skatteregler. Även tillgången till kapital kan vara ett hinder. 

Hur ser framtidsplanerna ut One Stop Future Shop?
Det finns ett lokalt beslut om att verksamheten skall integreras i 
stadsdelen när projekttiden löper ut. Men vi kommer att fortsätta att 
samarbeta med Business Region Göteborg. Verksamheten byter namn 
från och med hösten till Innovation och Business Center, Hisingen.

Snabbspår för  
nyföretagare
TEXT: JONAS LANNERING  FOTO: GÖTEBORG STAD

Under åren 2013–2016 sålde svenska 
kommuner anläggningstillgångar för 
totalt 52,4 miljarder kronor. Försälj-
ningen av bostadsfastigheter utgjorde 

runt hälften, vilket enligt Kommuninvests 
beräkningar motsvarar 4 procent av kommuner-
nas totala bostadsbestånd. Samtidigt har ungefär 
lika många bostäder tillkommit genom förvärv 
och nyproduktion under samma period. Listan 
över de kommuner som genomfört de belopps-
mässigt största försäljningarna av anläggnings-
tillgångar toppas av Stockholm och Göteborg, 
följda av Luleå och Nacka. 

– 52,4 miljarder kronor är förstås en mycket 
hög siffra. Men om vi sätter den i kommunal 
kontext ser vi också att de bruttoinvesteringar 
som kommunerna gjort i materiella anläggnings-
tillgångar under samma tidsperiod är tio gånger 
högre, över 530 miljarder kronor. Likaså om vi 
jämför siffran med en ordinär kommuns intäkter 
i form av skatter, statsbidrag med mera. Därför 
vill jag mena att försäljningen av kommunala 
anläggningstillgångar så här långt är en företeelse 
på marginalen, säger Mattias Bokenblom, forsk-
ningsansvarig på Kommuninvest. 

Som kommun ställs man inför ett vägval vid 
nyproduktion och ombyggnationer av bestånden; 
att finansiera med hjälp av lån eller finansiera ge-
nom att sälja delar av sitt befintliga fastighetsbe-
stånd? Utmaningen är att argumenten för respek-

tive emot försäljning ofta speglas i varandra. Å 
ena sidan innebär en försäljning att ekonomiska 
medel för nyproduktion frigörs och att flexibili-
teten ökar om kommunen hyr verksamhetsloka-
lerna i stället för att själv äga. Å andra sidan går 
kommunen miste om långsiktiga och framtida 
hyresintäkter vid försäljning och flexibiliteten i 
att hyra suddas ut genom de långa kontrakt som 
vanligtvis tecknas på upp till ibland 30 år. 

– Det som krävs är en noggrann analys och 
varje kommun måste se till att ha ett beslutsun-
derlag som tydligt ger såväl de långsiktiga kost-
naderna som intäkterna för varje finansierings-
alternativ. Att sälja för att hålla nere låneskulden 
ska vägas mot det positiva kassaflödet som ett 
befintligt fastighetsbestånd ofta genererar på 
lång sikt. Det handlar också om att se till att få 
tillräckligt bra betalt för sina fastigheter, annars 
är det sannolikt mer gynnsamt att låna givet den 
lågräntemiljö som vi befinner oss i för närva-
rande, menar Mattias Bokenblom. 

Några budskap att ta med sig från rapporten 
är att försäljningen av kommunala anläggningar 
så här långt kan ses som en företeelse på mar-
ginalen. Viktigast för en kommun är att ta fram 
ett beslutsunderlag där finansieringsalternativens 
positiva och negativa effekter tydligt framgår. På 
så sätt får kommunen en rimlig chans att välja 
ett alternativ som gynnar kommunens invånare, 
på både kort och lång sikt. W

LÄS MER
Rapporten Försäljningar av kom-

munala anläggningstillgångar 
2013–2016 finns på

www.kommuninvest.se/xxx

Försäljningar av kommunala anläggningstillgångar 
2013–2016

SVART PÅ VITT OM  
KOMMUNALA FÖRSÄLJNINGAR

Kommunernas försäljning av sina fastighetsbestånd har under 
senare år varit föremål för debatt, inte minst på det lokala planet. 

Men är det verkligen en utförsäljning det handlar om eller ett ganska 
begränsat fenomen sett till kommunsektorn som helhet? En ny 

rapport från Kommuninvest lyfter frågan. 
TEXT: SUSANNA KULL
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Seminarier tisdagen den 3 juli 2018 
Wisby Strand Congress & Event (Donnersgatan/Strandvägen)

13.00–14.00 
Är framtidens politiker redo att bygga den svenska välfärden 2.0?

16.00–17.00 
Parallella utmaningar och skilda förutsättningar – hur klarar kommunerna välfärdsåtagandet framåt?

www.kommuninvest.se/almedalen


