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Nu har vi haft ett val till riksdag, region/
landsting samt kommun och när det här skrivs,
dagarna efter valdagen, så är det mycket
som är oklart. Sverige är ett av världens
mest stabila länder och det förpliktar. Jag
är övertygad om att vad som än händer så
kommer det att finnas en lösning. Sverige
är bra på att samverka och i detta faktum
hittar vi lösningen även denna gång. Det är
insikten av att samverkan ger bättre förut
sättningar som gör Kommuninvest till ett
starkt och nyttigt verktyg för medlemmarna.
Kommunal samverkan på finansmarknaden
är oberoende av mandatfördelning i riks
dag eller fullmäktigeförsamlingar. Det
kräver dock att uppdraget är tydligt och
att samtliga; medlemmar, styrelser, ledning
och personal i Kommuninvest fokuserar på
medlemsnyttan. Något som årets kund- och
medlemsundersökning pekar på är Kommun
invests styrka med ett kundnöjdhetsindex som
överstiger 85 i bägge undersökningarna. Det är
ett resultat som tydliggör de förväntningar som
medlemmarna har på nyttan av kommunal
samverkan på finansmarknaden.
I Sverige ligger ansvaret för att leverera
många av de offentliga uppdragen hos
kommunerna, landstingen och regionerna.
Det kommunala självbestämmandet och den
kommunala självbeskattningsrätten bedöms så
betydelsefulla för Sverige att de är skyddade i
grundlagen.
Den stora lokala självständigheten
förpliktar. Den kommunala sektorns
utgifter motsvarar ungefär en fjärdedel av
bruttonationalprodukten. Som en följd ställs
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höga krav på de lokala politikerna när det
gäller ansvarsfull ekonomisk planering. De
senaste årens starka ekonomiska resultat för
den kommunala sektorns verksamhet är tydliga
indikatorer på att så sker. Även om resultatet
för 2016 var det högsta någonsin för den
samlade kommunsektorn så är inte 2017 långt
därefter. Det innebär dock inte att utmaningar
saknas. Kraftiga investeringsökningar kommer
att sätta press på driftsbudgeten kommande år.
Tillgången till kvalificerad personal är ett annat
och kanske större problem. Vi ser också att
utmaningen generellt sett är större för regioner
och landsting än för primärkommuner.
Det är den stabila lokala offentliga sektorn
som förklarar det kommunala finans
samarbetet Kommuninvests framgång. Det
utgörs av en medlemsägd ekonomisk förening
där frivillighet, lågt risktagande, demokrati
och solidarisk borgen – som yttersta bevis
för gemensamt ansvarstagande – har lett till
omvärldens respekt. Kommuninvest är en
av ungefär trettio aktörer i världen som har
högsta kreditvärdesbetyg, trippel-A, både från
Moody´s och Standard & Poor´s.
Under mottot ”Tillsammans får vi bättre
lånevillkor än var och en för sig” är Kommun
invest ett effektivt verktyg för medlemmarna.
För närvarande hanterar vi drygt hälften av
den kommunala låneskulden. Nyttan är stor.
Under årens lopp har verksamheten sparat
miljardbelopp åt Kommunsverige. Och ytterst
åt kommuninvånarna.
Så länge den gemensamma lokala sektorn är
stark och vi är vår verksamhetsmodell trogen
kommer vi att ha fortsatt framgång.
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Noterat
FOTO: SHUTTERSTOCK

Han är årets
kommunalekonom
Torbjörn Tagesson, professor i före

tagsekonomi vid Linköpings universitet
och kanslichef på Rådet för kommunal
redovisning, har utsetts till årets kommu
nalekonom 2018. Priset motiveras med
hans stora insatser för ökad professio
nalitet inom redovisningsområdet. Priset
delas ut årligen av Kommunekonomernas
förening på den årliga mässan Kommek
och består av 20 000 kr i prispengar.

Vadstena Forum släpper antologin
Visioner för landsbygden
Stiftelsen Vadstena Forum för Samhällsbyggande har som ändamål att

Två nya ledamöter
i Analys och finanskommittén
Kommuninvest hälsar Peder Brandt,
ekonomichef i Linköpings kommun
samt Emma Lennartsson, ekonomichef
Region Uppsala välkomna till Analys
och finanskommittén. De är invalda
för perioden 2018–2022 och ansvarar
tillsammans med kommitténs övriga
medlemmar bland annat för uppföljning
av medlemskommunernas ekonomiska
status samt bevakning av utvecklingen i
kommunsektorn i sin helhet.
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2018

67 000
Antalet bostäder som måste byggas årligen fram
till 2025 för att klara behoven, enligt Boverkets
senaste prognos.

FOTO: MICHAEL ERHARDSSON

tillsammans med Linköpings universitet arrangera symposier om samhälls
byggnad i vid bemärkelse. Symposierna ska vila på vetenskaplig grund och
främja öppen samhällsdebatt. 2018 års möte ägde rum 24–25 maj och hade
bland annat Kommuninvests verkställande direktör Tomas Werngren som en
av huvudtalarna.
Årets tema var ”Nya visioner för landsbygden – ett symposium om samhälls
byggnad bortom tillväxtnoderna”. En antologi från seminariedagarna kommer
att publiceras i november och kan beställas via www.vadstenaforum.se

DELÅRSRAPPORT

KOMMUNINVEST I SVERIGE
AB

Sju av tio kommuner
har för få idrottshallar
Enligt Riksidrottsförbundets årliga

Missa inte
Kommuninvests
delårsrapport!
Delårsrapporten för det första halvåret 2018
finns att läsa i sin helhet på
kommuninvest.se

Carina Sándor, kommunstyrelse
ordförande i Skinnskatteberg
(till vänster) tillsammans med
kommunens ekonomichef Helena
Tengbert.

undersökning är behovet av idrottshallar
högt i hela landet. Svenska skolever är
redan de mest stillasittande i Norden och
i sju av tio svenska kommuner saknas
tillräckligt med idrottshallar än vad som
efterfrågas.
– Det är hög tid att ta anläggnings
bristen på allvar, säger Björn Eriksson
ordförande i Riksidrottsförbundet.

SAMTAL MED SKINNSKATTEBERG

Om samspelet mellan politiker
och tjänstepersoner
TEXT: GÖRAN TIVENIUS FOTO: KARI KOHVAKKA

Carina Sándor är kommunstyrelseordförande och
heltidspolitiker i Skinnskattebergs kommun sedan 2014.
Faktiskt den enda heltidspolitikern i kommunen, som har drygt
4 400 invånare. Helena Tengbert är ekonomichef i kommunen
och har arbetat i olika kommunala verksamheter i ungefär
20 år. Dialog mötte de två i Skinnskatteberg för ett samtal om
samspelet mellan politiker och tjänstepersoner.
Kommuninvest Dialog #3 2018
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Dialog: Är arbetsfördelningen mellan politiker och
tjänsteperson tillräckligt tydlig när det gäller ekono
miområdet?
Helena Tengbert: Jag tycker att tydligheten är
tillräcklig. Vi har ekonomiska styrregler, ett
dokument där politikerna styr kursen.
Carina Sándor: Jag håller med. Basen för fördel
ningen är just ekonomistyrningsreglerna. Och
utöver det har vi ett antal policyer och planer
som vägledning. I Skinnskatteberg har det inte
varit någon efterfrågan på ytterligare riktlinjer
eller ytterligare tydlighet. Och heller ingen dis
kussion om fördelningen mellan tjänstepersoner
och politiker.
Dialog: Ansvaret ligger på den politiska ledningen;
ytterst på kommunfullmäktige. I princip kan man väl
inte delegera ansvar, men väl beslutanderätt. Vilken
roll bör tjänstepersonerna ta?
Carina Sándor: Det är viktigt att tjänstepersonerna
inte blint tar politikernas regi. De måste våga
säga emot, även om det kan vara jobbigt.
Dialog: Känner du Carina att tjänstepersonerna bere
der frågorna så att ni politiker kan ta ett bra beslut?
Och så att ni förstår skillnaderna mellan besluts
alternativen?
Carina Sándor: Definitivt. Men här har jag en för

del, eftersom jag finns här på heltid. Det innebär
att jag kan gräva djupare i frågorna och också
enkelt begära ytterligare underlag.
Här har kommunledning och förvaltning
talat mycket om hur vi får fram ett pedagogiskt
material till politikerna. Grunden i demokratin
är ju att vem som helst ska kunna sitta som
beslutsfattare. Då måste man utgå ifrån den som
kan minst.
Jag själv är ekonom i botten, så för mig är det
lättare att sätta sig in i ekonomiska frågor än för
många andra förtroendevalda.
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Dialog: En bild som vi har fångat är att när det gäller
ekonomi, så är det ett antal politiker som inte ställer
några frågor inför ett förestående beslut. En anled
ning till deras tystnad kan vara att det inte vill avslöja
att de har en okunskap. Detta kan leda till att beslut
tas utan att man förstår innebörden. Känner ni igen
er i beskrivningen?
Helena Tengbert: Pensionsfrågorna har jag känt att
många har svårt att förstå.
Carina Sándor: Visst finns det dom som inte vågar
fråga. Det märks ofta senare i processerna – att
man har missuppfattat. Samtidigt kan man inte
begära att alla ska vara insatta i alla detaljer.
Men att förstå helheten är viktig, och här hand
lar det jättemycket om hur ett beslutsunderlag
presenteras. Pedagogiken har en viktig roll.
Dialog: Finns det en formell och en informell ansvars
fördelning mellan politiker och tjänstepersoner? I så
fall – hur ser den ut?
Helena Tengbert: De formella besluten tas i bud

getprocessen. Blir upplåning aktuellt, så hamnar
den på mig som ekonomichef. Jag stämmer
sedan fortlöpande av med Carina.
Carina Sándor: I kommunstyrelse och fullmäktige
ska vi inte gå in på detaljer på kontonivå, det är
inte vårt uppdrag. Vi politiker ska ta beslut om
inriktningen. Förvaltningen ska vara genom
förare och experter.
Dialog: Ibland kan ju en finansiering ha en ideologisk
karaktär, till exempel offentlig-privat samverkan
(OPS). Då får ett privat företag eller intressentgrupp
uppdraget att finansiera och bygga en offentlig funk
tion, låt oss säga ett sjukhus. Är det okej att lämna
över valet av upplåning till tjänstepersonerna?
Carina Sándor: Ideologiska val, samt om vi ska
låna eller inte, avgör politikerna. Däremot be
stämmer tjänstepersonerna bindningstider med
mera.

Dialog: Hur presenterar man beslutsunderlag för
politikerna?

Dialog: Upplever du Helena att du har tydliga ramar
för ditt arbete?

Helena Tengbert: I samband med till exempel ett
investeringsbeslut är det viktigt att redovisa
hela processen. Det kan till exempel innebära
en upplåning med en kapitaltjänstkostnad som
följd. Denna kostnad blir en del av driftbudgeten
ganska många år framöver.

Helena Tengbert: Ja.
Dialog: Ser du något förbättringsområde?
Helena Tengbert: Jag skulle vilja fördjupa mitt

arbete med investeringskalkyler och samarbetet
med kommunens tekniska verksamheter.

Min poäng är
att den svenska
statsskulden
ska öka.
Dialog: Det vimlar av styrdokument i svenska kom
muner, landsting och regioner. De kan handla om allt
från delegationsordningar till olika policyer. Handen
på hjärtat, hur fungerar dessa styrdokument?

allvarliga klagomål, men dessa revisorer har
pekat på ett antal förbättringsåtgärder, vilket
förstås känts bra.

Carina Sándor: Jag tror att politikerna läser på i
förväg inför ett beslut om till exempel en place
ringspolicy eller en finansieringspolicy. Utifrån
dessa får förvaltningen ansvar att arbeta utan
politikerinblandning. Är det något som skär sig
med bestämda riktlinjer, så måste vi politiker se
över besluten på nytt.
Ett dokument som är levande och – i samråd
mellan tjänstepersoner och politiker – ses över
varje år är kommunens ekonomistyrningsregler.
Inför varje års budgetprocess kommer reglerna
upp och då är det upp till politikernas intresse
att engagera sig. I dokumentet redovisas resul
tatmål, upplåning och så vidare. Engagemanget
kan säkert variera beroende vilka personer som
sitter i den politiska ledningen.
De förtroendevalda revisorerna har också
en viktig roll. Dessa kan vara mer eller mindre
aktiva, men under den senaste mandatperioden
har de aktivt granskat bland annat olika finan
siella styrdokument. Och vi har inte fått några

Dialog: Vem förväntas komma med initiativ när det
gäller utveckling av frågor om till exempel ekono
mistyrning — åtgärder för att nå en verksamhets
ekonomiska mål?
Helena Tengbert: För min del som ekonomichef
ser jag som en uppgift att fortsätta utveckla och
följa upp den ekonomiska styrningen mot bäst
möjliga effektivitet i användning av skattemed
len i verksamheternas driftramar. På den finan
siella sidan handlar det om att visa på effekterna
av investeringar i form av kapitaltjänstkostnader
som kan komma att inskränka driftramen under
lång tid framöver, i stället för att ha möjlighe
ten att utöka löpande drift. Det kan också vara
olika sätt att jämna ut resultatet över åren, till
exempel med resultatutjämningsreserv eller olika
placeringsalternativ av det egna kapitalet.
Carina Sándor: Ett område som politikerna absolut
ska ta ansvar för är kommunens finansiella mål. De
ska finnas på plats varje år som en del av budgeten.
Helena Tengbert: Många kommuner har höjt
a
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Förutsättningarna för att hålla ihop i en liten
kommun är rätt goda, bland annat därför att vi
har så nära till varandra.
CARINA SÁNDOR

litisk sekreterare att bolla frågor med. Och då blir
kommunchefen min närmaste medarbetare.

Dialog: Skillnader mellan majoritet och opposition.
Den som har makten är väl alltid närmare tjänste
personsorganisationen? Kan man göra något åt
denna situation?

Dialog: Hur betydelsefull är personkemin i samman
hanget?

Carina Sándor: Majoritet och opposition brukar

sina resultatkrav för att ta höjd för framtida
pensionsskulder. Vår kommun tycker inte att vi
har behövt det.
Carina Sándor: Jag tycker att tjänstepersonerna har
en viktig roll när det gäller omvärldsbevakning.
Vilka regler och förändringar som är på gång.
I grunden handlar det om att vi politiker har
ett förtroende för vår förvaltning. Att vi litar på
att experterna faktiskt är experter. Och att vi har
ett bra samarbete. För mig som är heltidsarvode
rad och finns här varje dag är det förstås lättare
att bygga upp en relation.

så tror jag att vi 2017 hamnade på fjärde plats
bland Sveriges 290 kommuner.
Helena Tengbert: En fördel i sammanhanget är att
vara en liten kommun. Vi har en kommunsty
relseförvaltning, vilket gör det relativt lätt att få
en överblick. I Skinnskatteberg har vi – utöver
valnämnd och överförmyndarnämnd – bara två
nämnder; kommunstyrelsen och miljö- och bygg
nadsnämnden. Vård- och omsorgssektorn, barn,
utbildning, tekniska, kultur och fritid – alla dessa
verksamheter ligger under kommunstyrelsen.
Dialog: Hur kan effektiviteten i samspelet mellan

Dialog: Hur skulle det vara i en situation där du som

politiker och tjänstepersoner bli bättre?

ekonomichef ser att vallöften ges – med tuffa konse
kvenser för kommunens ekonomi – och att ’politi
kerna inte har någon koll’.

Carina Sándor: En insats för att öka effektiviteten
är att utbilda oss förtroendevalda. Det leder
till en ökad dialog med tjänstepersonerna,
något som i sin tur driver utveckling. Ett viktigt
politiskt beslut blir som bäst när man belyst så
många relevanta frågor som möjligt.
Det är angeläget att så många politiker som
möjligt ges tillräcklig kunskap för att lägga stra
tegiska synpunkter på ekonomistyrning. Detta
blir ett sätt att möta tjänstepersoners kunskaps
övertag i finansiella frågor.
Helena Tengbert: Upphandling av entreprenader är
ett viktigt område, där politikernas kunskaper
och engagemang kan ges ökad betydelse.

Helena Tengbert: Om det är så att man under ett
valår lovar alldeles för mycket, så är min uppgift
att spegla konsekvenserna. Vi har alltid att följa
det kommunala balanskravet. Det är mitt ansvar
som ekonomichef och ytterst politikernas.
I sammanhanget vill jag påpeka att Skinnskatte
berg har en tradition att ha en bra budgetdisciplin.
Carina Sándor: Vi politiker är sällan oense beträf
fande de ekonomiska förutsättningarna. För oss
är det viktigt att vara en kommun med välskött
ekonomi. När det gäller soliditet till exempel,
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vara överens om 92–93 procent av budgeten.
Just nu är det en period då ekonomin är bra
och vi inte tvingas att lägga ned verksamheter.
För tio, femton år sedan var läget ett annat. Till
exempel var vissa förskolor nedläggningshotade.
Och då blir det politiska klimatet annorlunda.
Det finns inga oppositionsråd i kommunen.
Jag tycker att det borde finnas, i alla fall på
deltid. Då skulle oppositionen få mer informa
tion. Som jag ser det skulle det innebära en stor
fördel. Men hittills har faktiskt oppositionen
tackat nej till en sådan roll.
En sak som gör att förvaltningen arbetar
mer för majoriteten än oppositionen är förstås
att budget och andra styrdokument främst har
bestämts av majoriteten. De mål som antas visar
ju den politiska riktningen.

CARINA SÁNDOR
Kommunstyrelseordförande i
Skinnskattebergs kommun

Dialog: Hur mycket av politikeransvaret ligger på
kommunstyrelsens ordförande och hur mycket ligger
på övriga ledande politiker?
Carina Sándor: Så fort det är ett politiskt beslut fat
tat i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäk
tige, så är samtliga ledamöter ansvariga. Såvida
inte någon har reserverat sig mot beslutet.
När det handlar om tillsynen av den opera
tiva verksamheten, alltså hur man verkställer
fullmäktiges eller kommunstyrelsens beslut,
landar ansvaret vanligen på kommunstyrelsens
ordförande. Samtidigt är det kommunstyrelsen
som har den formella rollen att verkställa kom
munfullmäktiges beslut.

Dialog: I vilken utsträckning bör en tjänsteperson
i chefsställning adoptera den politiska ledningens
partipolitiska värderingar?
Helena Tengbert: Man ska försöka vara objektiv
samtidigt som man måste följa de mål som den
politiska majoriteten har fastslagit. Men det är
också viktigt att som tjänsteperson opponera sig
om ett tänkt beslut till exempel inte är förenligt
med de ekonomiska förutsättningarna.
Carina Sándor: Jag tror att en ekonomichef har
lättare att vara objektiv än vad en kommunchef
har, eftersom dom förstnämnda har bland annat
ekonomistyrningsregler att luta sig emot.
Det finns en anledning till att det är en stor
rotation på kommunchefer i Sverige. Inte minst i
små kommuner. De ska ju vara objektiva, efter
som de ska arbeta oavsett vilket, eller vilka partier
som styr. Men i en liten kommun med ett kom
munalråd och en kommunchef med övergripande
roll, så går man hand i hand. Som kommunalråd
i Skinnskatteberg har man till exempel ingen po

Helena Tengbert: Man måste kunna prata med var
andra, så att det inte bara blir på ett formellt plan.
Carina Sándor: Jag tycker att det är viktigt att man
har roligt tillsammans med sina medarbetare.
När jag träffade vår förre kommunchef, så var
det första jag sa var ’att vi måste ha roligt på
jobbet, annars kommer inte det här att bli bra’.

HELENA TENGBERT
Ekonomichef i
Skinnskattebergs kommun

Dialog: Hur betydelsefulla är de traditioner och
den kultur som finns i respektive kommun? Jag har
förstått att de allra flesta politiker inser att Skinnskat
tebergs kommun är liten. Och då gäller det att hålla
ihop och ta gemensamt ansvar.
Carina Sándor: Förutsättningarna för att hålla ihop
i en liten kommun är rätt goda, bland annat
därför att vi har så nära till varandra.
Kulturen har ändrats under åren. Min känsla
är att i början av 2000-talet, så var förvaltning
och politik mycket tajtare i den bemärkelsen att
förvaltningen inte kritiserades lika mycket. Den
presenterade inte heller lika många alternativ
som i dag, utan man gjorde mer som man blev
tillsagd. Då var det också ett antal tjänsteperso
ner som byttes ut efter ett majoritetsskifte.
a
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Kommentar

I årets upplaga av rapporten Den

Det har hänt mycket de senaste åren. Bland
annat har förvaltningen blivit mer professionell.
Som en följd skulle de flesta tjänstepersonerna inte
ha något problem om det skulle bli ett politiskt
maktskifte, utan snabbt anpassa sig efter en ny
majoritet.

olika politiska majoriteter, finns också en risk att
det blir svårt att balansera alla medlemmars intres
sen. En kommun kanske politiskt strävar åt ett håll,
medan en annan kommun strävar åt ett annat.

Dialog: Hur ser ni på bolagsstyrning? Nu har ju inte
Skinnskatteberg några egna bolag, men ni har över
lämnat delar av er verksamhet till kommunalförbund.

tion! Och glädje. Man behöver inte alltid vara
allvarlig. Man ska också våga fråga och erkänna
att man inte kan.
Helena Tengbert: Viktigt att det är högt i tak och
att man tillåts göra fel ibland.

Carina Sándor: Så är det. Till exempel ett gymna

sieförbund och VafabMiljö. Det sistnämnda är
ett kommunalförbund som är bildat av kommu
nerna i Västmanlands län samt Heby och Enkö
pings kommun. De arbetar med avfallshantering
och återvinning. Skinnskattebergs ägarandel i
Vafab är cirka två procent.
Ett bolag har sin egen ekonomiska styrning
och är sin egen juridiska enhet, och det gäller för
kommunalförbund också. Men det kan ibland
vara svårhanterligt.
Kommunalförbunden har en tendens att bli ett
slags motspelare till kommunerna i stället för att
vara medspelare. Det kan bli som ’egna partier’
som ibland verkar lite för mycket för de egna
intressena. Och då kan kommunernas – ägarnas
– intentioner ibland bli lite undanskuffade.
I lägen där de kommuner som samarbetar har
10
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Dialog: Hur skapas ett förtroendefullt klimat?
Carina Sándor: Kommunikation och informa

Dialog: Attityder till att låna eller inte låna. Kan
det vara en generationsfråga?
Helena Tengbert: Delvis kan det vara det. Men
det är nog mer en attityd som har koppling till
hushållsekonomi. Till exempel att unga egent
ligen inte har råd att köpa sin bostad, men gör
det ändå. Så kan inte en kommun resonera. Där
måste man ha en amorteringsplan som över
ensstämmer med investeringens ekonomiska
livslängd, så att man har utrymme att klara en
framtida reinvestering.
Nu när man går över till komponentavskriv
ning – vilken innebär att olika delar i en investe
ring får olika avskrivningstider – medger det en
verklighetsanpassad syn på amorteringarna. W

kommunala låneskulden finns det med
en fördjupning kring grön finansiering.
Grön finansiering i svensk kommun
sektor har en relativt kort men en
mycket intressant historia. Göteborg
stad blev i oktober 2013 den första
kommun i världen (!) att emittera en
grön obligation och intresset från inves
terarna var stort. Året därpå emitterade
Stockholms läns landsting, som första
landsting, en grön obligation. I juni
2015 lanserade Kommuninvest sina
gröna lån och i mars året därpå emitte
rade företaget den dittills största gröna
obligationen från en nordisk aktör.
Nyttan med gröna obligationer i ett
land som Sverige, där den offentliga
sektorn sedan många år arbetar med
hållbarhet och minskad klimatpåver
kan, har diskuterats. Flertalet kom
munala projekt som finansieras med
gröna upplåning skulle ha kommit till
stånd även med traditionell ”icke-grön”

FOTO: ROBIN ANDERSSON

SVERIGE ÄR LEDANDE
I GRÖN FINANSIERING
finansiering, hävdar en del. Men även
om så skulle vara fallet är ändå utveck
lingen i Sverige är någonting att glädja
sig åt. För det första har svenska kom
muners arbete med grön finansiering
givit eko långt utanför landets gränser
och varit en inspiration för kommuner
och städer i andra länder. Kommun
invests finansieringsmodell fick till
exempel pris av FN 2017 och kan tjäna
som en modell för hur grön finansiering
av projekt i offentlig sektor i andra
länder kan gå till. För det andra har
gröna obligationer ett högt signalvärde.
Den gröna finansieringen hjälper både
kreditgivaren och kredittagaren att
sätta fokus på och få uppmärksamhet
för sitt miljö- och hållbarhetsarbete,
både internt inom den egna organisa
tionen och gentemot externa motparter.
För det tredje innebär grön finansiering
att människor som sällan träffats, till
exempel kommunens miljöchef och
finanschef, nu möts för att diskutera

GRÖN FINANSIERING
Kommun/
landsting/region

Grön finansiering
i mkr

Kommun/
landsting/region

Andel grön
finansiering

Stockholms läns landsting

6 400

Landstinget i Värmland

84 %

Göteborg

5 560

Solna

50 %

Umeå

2 191

Skövde

49 %

Örebro

1 827

Skara

43 %

Borås

1 750

Sollefteå

34 %

utmaningar och strategier för hållbar
het och klimatomställning. Det finns
självklart ett värde i att människor med
olika kompetenser tillsammans verkar
för hållbar samhällsutveckling.
Hur har det då gått sedan hösten

2013? Vid utgången av 2017 hade
svenska kommunala aktörer emitterat
gröna obligationer för 37 mdkr, vilket
motsvarade 6 procent av kommun
sektorns totala utestående skuld. Mest
grön finansiering i kronor räknat hade
Stockholms läns landsting och Göte
borg stad med 6,4 respektive 5,6 mdkr.
Kommuninvests gröna utlåning uppgick
vid samma tid till 20 mdkr, avseende
149 projekt i över 80 kommuner och
landsting/regioner. Störst andel grön
finansiering i sin skuldportfölj hade
Värmlands läns landsting följt av
Solna kommun, med 82 respektive 50
procent.
6 procent av låneportföljen kan
förefalla lite, men andelen växer och
är betydligt högre i kommunsektorn
än i andra delar av ekonomin. När det
gäller grön finansiering ligger svenska
kommuner, landsting och regioner
alltjämt i framkant och är en förebild
när det gäller överlappningen mellan
finansieringsfrågor och miljö- och håll
barhetsarbete.
Mattias Bokenblom
Forsknings- och utbildningsansvarig,
Kommuninvest

Kommuninvest Dialog #3 2018
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KRAVEN ÖKAR FÖR
KRYMPANDE KOMMUNER
Samtidigt som Sveriges fotbollslandslag spelade åttondelsfinal i VM
satt en ansenlig åhörarskara bänkade i Visby för att diskutera en av
våra viktigaste framtidsfrågor. Hur ska landets kommuner — som
har så vitt skilda förutsättningar — klara sina välfärdsuppgifter?

K

TEXT: GUSTAV JUNTTI FOTO: MARTIN RIDNE

ommuninvests
Almedalsseminarium
inleddes med att ex
pertkommentatorn
Josefina Syssner,
kulturgeograf vid
Centrum för kom
munstrategiska
studier vid Linköpings universitet, fick
analysera kommuners framtida välfärds
åtaganden.
Hon står på en gedigen kunskapsbas.
Tre böcker i ämnet har hon produce
rat under året som gått. Titeln på den
senaste kom under en resa mellan Malå
och Lycksele i Västerbotten. Förr kom
hela bussar med barn till centralorternas
skolor, konstaterade det lokala sällskapet.
Nu kommer det ”mindre många” – och
boktiteln var ett faktum.
Det är inget anekdotiskt bevis, enligt
Josefina Syssner. På listan över de tio kom
muner som mellan 1975 och 2017 upplevt
störst total befolkningsminskning, finns
tre i Västerbotten. Åsele toppar listan,
Sorsele ligger på tredje plats och Doro
tea på sjätte plats. I de två förstnämnda
har elevunderlaget under samma period
minskat med 51,4 procent, medan det i
Dorotea minskat med 47,3 procent.
Det är heller inte unikt för Västerbotten.
I hela Sverige och stora delar av Europa
syns samma sak. Exempelvis krymper
var tredje holländsk kommun. Samti
digt tilltar urbaniseringen. Kommuner,

12
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Josefina
Syssner

ibland angränsande, har i dag vitt skilda
förutsättningar att organisera samhällets
funktioner.
Josefin Syssner har därför undersökt
hur små och krympande respektive växan
de kommuner ser på sig själva. I ”Mindre
många” – utkommen i slutet av augusti
2018 – samlas svaren, som kan delas in
i fem kategorier: som välfärdsleverantör,
samhällsbyggare, politisk och demokratisk
arena, organisation och förvaltning samt
som arbetsgivare.
Tidigare studier visar att tjänsteperso
ner och politiker i växande kommuner
uppfattar att större efterfrågan på platser
inom förskola och skola, och en ökad
segregation är deras största utmaningar.
När sådana satsningar ska göras måste de
som samhällsbyggare göra stora investe
ringar, samtidigt som de måste hantera
starka privata intressenter som står redo
att bygga på de bästa lägena.
Växande kommuner måste då ”lämna

den kommunala logiken och gå in i den en
treprenöriella logiken för att hantera en till
växtprocess”, enligt Syssner. Allt detta med
för att kommunen som arbetsgivare måste
göra stora personalkrävande satsningar. De
stora kommunernas förvaltningsorganisa
tioner kan beskrivas som stora specialistor
ganisationer med hög kompetensnivå, men
där helhetsbilden saknas.
I krympande kommuner ökar kraven
på äldreomsorgen och skolor läggs ner.
Dessa kommuner återkommer till att man
som samhällsbyggare står ensam med
tomma bostäder och överskott av lokaler,
undermåliga i lägen och standard. Inga
privata intressenter knackar på kommu
nens dörrar.

P

å den politiska och demokratiska
arenan får man i den lilla kom
munen hantera konflikter om
anpassning och omprioritering.
Samtidigt är distansen och banden mellan
politiker och befolkning tätare. Syssner
framhåller att detta ofta är en tillgång,
men när känsliga beslut ska fattas,
exempelvis om nedläggning, är närheten
svårhanterlig. Förvaltningen i den lilla och
krympande kommunen är ofta en hårt
slimmad generalistorganisation. Möjlig
heterna till fördjupning och strategiskt
arbete är ofta begränsade.
Så ser skillnaderna ut mellan dessa två
kategorier av kommuner och inom själva
kommunerna, enligt Josefina Syssners

Pnaalen från vänster: Lars Stjernkvist, Kristina Axén Olin, Maria Söderberg och moderator Johannes Hylander.

och kollegors arbete. Men vad görs i
kommunerna för att dämpa eller åtgärda
skillnaderna?
När Josefina Syssner och forsknings
kollegor ställt frågan, svarar många små
kommuner att de ska bedriva ”en offensiv
tillväxtpolitik” med platsmarknadsföring
och förbättrat företagsklimat för att vända
trenden. Enligt Syssner borde dessa kom
muner även diskutera vad hon kallar trans
parent och långsiktig anpassningspolitik.
– Det är mycket enklare för lokala po
litiker att utåt prata tillväxtpolitik än om
vilka anpassningar som måste ske, säger
Josefina Syssner.
Men hon ser även fyra konfliktlinjer som
politiker på alla nivåer borde ta tag i och
belysa. Den första handlar om tillväxt. Ska
tillväxt alltid vara det övergripande målet,
både i kommuner som växer kraftigt och i
de som krympt varje år sedan 1970-talet?
Den andra är urbaniseringen. Ska lands
bygdens tillväxt främjas måste storstads
regionernas tillväxt förändras. Ska det ex
empelvis inte byggas fler bostäder på vissa
platser för att motverka urbaniseringen?
Frågan löper in i den tredje och fjärde

konflikten. Vi kanske får acceptera urba
niseringen, men kräva större ”geografisk
solidaritet” eller överväga ett mer asym
metriskt samhälle där kraven på den kom
munala (och samhälleliga) organisationen
inte längre ser likadana ut.
Här tog en panel vid, bestående av
Norrköpings kommunalråd Lars Stjern
kvist (S), Krokoms kommunalråd Maria
Söderberg (C) och moderaten Kristina
Axén Olin, tidigare finansborgarråd i
Stockholm och nu riksdagskandidat
samma parti.

S

amtliga fick frågan om alla kom
muner verkligen måste arbeta för
tillväxt. Maria Söderberg menar
att det behövs, men att man inte
vågat ta diskussionen om anpassningspo
litik. Ska Stockholm krympa, kontrade
Kristina Axén Olin retoriskt. En kommun
ledning kan inte sträva mot att inte ha
tillväxt, fortsatte Kristina Axén Olin.
Lars Stjernkvist gav ett frankt nej.
Politiker måste förhålla sig till att många
människor dras till stora centrum för
utbildning och kultur. Vi får acceptera

att delar av eller hela kommuner kom
mer minska befolkningsmässigt. Men i de
växande delarna av landet är tillväxten
så stark att vi kan erbjuda ett bra liv i de
krympande delarna. Han avslutade med
en bredsida:
– Men jag själv skulle inte för allt smör
i Småland vilja flytta till Krokom.
Maria Söderberg tilltalades mer av
Josefina Syssners asymmetriska form.
Kommuner ska tillåtas arbeta mer olika,
och vissa statliga sektorer kan få hamna
hos kommuner. Hon framhöll även den
nya kommunallagen, som låter kommuner
samverka och sluta avtal sinsemellan, som
mycket bra. Sedan måste lagstiftning på na
tionell nivå ändras så exempelvis undervis
ning och betygsättning på distans möjlig
görs i kommuner med små elevunderlag.
Kristina Axén Olin ville vända på per
spektivet på landsbygdsskolorna: varför
ska vi bussa elever och inte lärare? Den
frågan, liksom en tangerande diskussion
om det kommunala skatteutjämningssys
temet, hade kunnat diskuteras på övertid,
men här blåste moderatorn Johannes
Hylander i pipan för dagen. W
Kommuninvest Dialog #3 2018
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Kommuninvest
Society Lab på
Almedalen
Under årets Almedalsvecka bjöd Kommuninvest in
politiker från ungdomsförbunden för att diskutera
Sveriges viktigaste framtidsfrågor. Diskussionen byggdes
upp runt tre fiktiva kommuner, alla med sina egna
problem och möjligheter.
TEXT: JONAS LANNERING FOTO: MARTIN RIDNE

K
Panelen från vänster: Evelina Reuterfors (Centerpartiets Ungdomsförbund),
Philip Botström (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund), Sofia
Fölster (Moderata Ungdomsförbundet) och Axel Hallberg (Grön Ungdom).
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ommuninvest Society Lab
är ett nystartat blocköver
skridande nätverk för yng
re politiker och tjänstemän.
Syftet är att skapa dialog
kring frågor som berör
framtidens välfärd och hur
den ska finansieras. Under
årets Almedalsvecka deltog fyra ungdomspoliti
ker från nätverket för en paneldebatt som utgick
ifrån tre fiktiva fallstudier. Det visade sig vara ett
lyckat grepp som tydliggjorde de unga politiker
nas ståndpunkter och lösningar.
Först ut i debatten var kommunen Björk
hamn, med stora utmaningar i arbetsmarknaden
framför sig. Philip Botström, ordförande för SSU,
lyfte fram den fiktiva kommunens likheter med
sin egen hemkommun Filipstad och efterlyste
fler regionala lärcenter för att kunna lösa match
ingsproblemen på arbetsmarknaden.

Evelina Reuterfors, CUF, samt Sofia Fölster,
MUF, menade att utbildning förvisso är bra, men

DE DELTOG
I DEBATTEN
Philip Botström
Ordförande, Sveriges Social
demokratiska Ungdomsförbund
(SSU)
Evenelina Reuterfors
2:a vice ordförande, Center
partiets Ungdomsförbund (CUF)
Sofia Fölster
1:e vice ordförande, Moderata
Ungdomsförbundet (MUF)
och riksdagsledamot för
Moderaterna.
Axel Hallberg
Språkrör, Grön ungdom
Nisha Besara
Moderator

att skapa jobb och innovationskraft i företags
sektorn är det allra viktigaste för denna typ av
kommuner. Med exempelvis lägre momsskat
ter på tjänsteföretag kan fler jobb skapas som
lämpar sig väl mot ungdomar som vill stanna
kvar på orten.

H

ela diskussionen om Björkhamn sva
rade väl mot de lösningsförslag som
återfinns hos debattörernas respektive
huvudpartier. De utmaningar som
finns i staden Björkhamn, en tidigare bruksort
med problem på arbetsmarknaden, gav upphov
till politiska frågeställningar som ungdomspo
litikerna tydligt kände till och säkerligen har
debatterat tidigare.
När paneldebatten övergick till integrations
frågor och under exemplet Ekenbergs kommun
Kommuninvest Dialog #3 2018
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Välfärdsinvesteringen

Blaiken
vindkraftpark
TEXT: JONAS LANNERING FOTO: PATRICK DEGERMAN

blev diskussionen något spretigare med syn
punkter på alltifrån regeringens bostads- och
kriminalpolitik till hur polis och socialtjänst
bör samverka i utsatta områden. Panelen var
dock överens om den stora potential som finns i
förortskommuner av typen Ekenberg, där invå
narna har tillgång till inte bara en stor arbets
marknad utan även vidareutbildningsalternativ.

D

en sista fiktiva kommunen som debat
terades var Andersås, en kommun med
minskande befolkning som har problem
att leverera grundläggande välfärd till
kommuninvånarna. Eller ”den största utmaningen
för vår generations politiker”, som grön ungdoms

språkrör Axel Hallberg beskrev framtidsläget för
denna typ av kommuner. Han påminde dock om
att mottagandet av nyanlända har potentialen att
bli en enorm resurs för Andersås och liknande
kommuner som kan hjälpa till att lösa rekryte
ringsbehoven i bland annat skolan och vården.
Debatten kring de tre fiktiva kommunerna var
under hela seminariet rapp och livfull. Ung
domspolitikerna hade inga problem att sätta
sig in problembilden och metoden att använda
fiktiva kommuntyper i stället för riktiga kom
muner blev ett effektivt sätt att komma närmare
sakfrågorna med konkreta lösningsförslag. Och
idéer visade sig de fyra ungdomspolitikerna i
panelen ha gott om. W

TRE FIKTIVA KOMMUNER VARS UTMANINGAR DEBATTERADES
Arbetsmarknad: ”Björkhamn”
Bruksort med 27 000 invånare. Folkmängden i kommunen har ökat under de senaste åren, mycket tack
vare mottagandet av nyanlända. Centalorten växer,
samtidigt som andra delar av kommunen avfolkas.
Arbetslösheten är mindre än genomsnittet, men
kommunen har en svag ekonomi som hotas ytterligare i form av att kommunens största arbetsgivare
aviserar om nedskärningar. Särskilt svårt har varit att
få de nyanlända i arbete, men det finns också matchingsproblem med en generell låg utbildningsnivå och
få utbildningsalternativ.
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Integration: ”Ekenberg”
Förortskommun i utkanten av en attraktiv storstad
som tagit emot många ensamkommande unga och
asylsökande till följd av lagen om eget boende (EBO),
som innebär att asylsökande har rätt till bistånd
om de inte önskar utnyttja en erbjuden plats på
en förläggning. Låg arbetslöshet och väl utbyggd
tjänstesektor samt stor tillgång till utbildningsalternativ. Kommunen är splittrad och har hög kriminalitet i
vissa områden, där två stadsdelar klassas som utsatta
områden. Föreningslivet är starkt och aktivt och kommunen satsar hårt på idrott och aktiviteter för unga.

Välfärd: ”Andersås”
Pendlingsort till en medelstor stad med 6 000 invånare. Befolkningen minskar och främst unga flyttar.
Ett stort flyktingmottagande har satt viss press på
skola och arbetsmarknad. Ekonomin går runt tack
vare statsbidrag. Arbetslösheten är hög med få jobb
för unga och nyanlända. Låg innovationsförmåga
och stora rekryteringsbehov i skola och välfärd. Högt
infrastrukturbehov för att underlätta pendlingsmöjligheter och därmed försöka motverka utflyttningstakten.

D

et var under förra hösten som Blaiken
vindkraftpark, strax utanför Storuman,
officiellt kunde invigas. Med sina 99
vindkraftverk är det inte bara Sveriges
största, utan även en av Europas största landbaserade
vindkraftparker. Ett år efter invigningen beräknas
vindkraftparken ha levererat cirka 700 gigawatt-tim
mar, GWh, vilket motsvarar den årliga elanvändningen
i 161 500 lägenheter.
Platsen som Blaiken vindkraftpark är byggd på,
ett lågfjällsområde på kommungränsen mellan
Storuman och Sorsele i Västerbottens inland, hade
särskilt pekats ut som ett lämpligt område i en
nationell vindkartläggning, genomförd av Uppsala
universitet. Utöver bra vindförhållanden fanns också
goda förutsättningar att kostnadseffektivt ansluta
sig till det nationella stamnätet tack vare den redan
utbyggda vattenkraften i området.
Men ett så stort infrastrukturprojekt har också
inneburit en del utmaningar. De föränderliga vin
darna på platsen samt problem med isbildning på
kraftverkens rotorblad krävde en ny typ av vind
kraftsteknik, som har utvecklats tillsammans med en
kinesisk leverantör under projektets tredje etapp.
Investeringen är ett samarbete mellan Skellefteå
kraft och Fortum. Den totala investeringskostnaden
uppgår till 3,3 miljarder kronor, varav 650 miljoner
kronor har finansierats med hjälp av Gröna lån från
Kommuninvest. W
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FOTO: THOMAS CARLGREN

KAMPEN OM

bredbandet
Knappt fem kilometer till Leksand, men länge ointressant för
utbyggnad av fiber. Nu efter fyra års idogt föreningsarbete och
med statliga stödpengar får hushållen i byarna äntligen det
efterlängtade bredbandet.

Efter många års föreningsarbete
kan invånarna i Åkersbodarna
snart utnyttja den efterlängtade
fiberuppkopplingen.

a
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P

TEXT: DAVID GROSSMAN FOTO: LARS DAHLSTRÖM

innarna står utsatta längs
med vägen. Ett tecken på att
något i alla fall år på gång,
att grävskoporna en dag
dyker upp och banar väg för
kabeln som alla väntat på –
fibern med snabbt bredband.
Det är nu ungefär fyra år
sedan de 63 hushållen i byarna Hästberg, Åkers
bodarna och Kråkbodarna började sin kamp
för att få bredbandet till sina hem. HÅK fiber

ekonomisk förening bildades och en rad möten
har avlöst varandra. Man har ritat kartor och
knackat dörr, förhandlat med olika bolag och
sökt bidrag från Jordbruksverket. Det rör sig
om många hundra timmar av obetalt arbete som
styrelsen lagt ner.
– En sak är säker. Hade de inte gjort något
så skulle de inte fått bredband, säger Magnus
Hedgården, ansvarig för bredbandsutbyggnaden
i Leksands kommun.
Runt bordet i Åkersbodarna sitter även Simon
Kommuninvest Dialog #3 2018
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SVÅRT ATT NÅ BREDBANDSMÅLET
I dag är det cirka 80 procent av Sveriges hushåll och företag som har tillgång till
bredband som är 100 Mbit/s eller snabbare. Regeringen har satt som mål att den siffran
ska vara 95 procent år 2020. Ett mål som Post- och telestyrelsen tror blir svårt att nå.

Anders Johansson, Magnus Hedgården,
Simon Walsh och Jörgen Almquist.

Jag ser fram emot att kunna jobba
mer från hemmet.
SIMON WALSH

Walsh, Jörgen Almquist och Anders Johansson
från styrelsen. De tillhör de sista procenten i
Sverige, de som bor i områden där kommersiella
bolag inte ser någon affär att dra fiberanslut
ningar eftersom kostnaderna per hushåll då
skulle bli för höga för konsumenten.

N

u är bredbandsutbyggnad inte bara en
fråga om folk ska kunna streama Net
flixserier eller spela World of Warcraft.
I och med att i princip all samhälls
service sker över nätet och dessutom att allt fler
distansarbetar är bredband en nödvändighet för
att man ska kunna bo och verka, en infrastruk
tur kanske lika viktig som vatten, el och väg.
– När jag och min fru Lotta flyttade hit 2012
tog vi det för givet att bredband snart skulle
komma, säger Anders Johansson.
Han har utbildat sig till sjuksköterska och
hade räknat med att kunna bedriva en stor del
av studierna på distans hemifrån, men internet
uppkopplingen gick för långsamt och det blev
i stället resor till biblioteket i Leksand och till
högskolan i Falun. Hans granne Simon Walsh är
IT-konsult med stort behov av snabbt bredband.
– Jag ser fram emot att kunna jobba mer från
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hemmet, särskilt som vi nu köpt ett hus till som
jag ska ha mitt kontor i, säger Simon Walsh.
Varför har det då tagit så lång tid? Ja, skälen
är en kombination av pengar och planering.
– Innan stödet till bredbandsutbyggnad kom
2015 var det rätt många områden som var helt
ointressanta för kommersiella aktörer men
sedan gick det snabbt även i områden där vi inte
trodde det var en chans att det skulle byggas, sä
ger Magnus Hedgården. Men här och på andra
ställen har det dragit ut på tiden eftersom det är
brist på entreprenörer som kan lägga fiber.
Magnus Hedgården inser i dag, med facit i
hand, att det gått stöd till områden som hade
fått fiber ändå.
– Tyvärr slösades det på stödmedel i början
när vi inte riktigt kunde förutspå det kommer
siella intresset. Hade vi varit mer restriktiva då
skulle det finnas mer resurser till att komma
längre ut i kommunen.

D

et är Leksand kommun med stöd
av EU-pengar som står för fiberns
motorväg, ledningen som binder
orterna samman. Men finansieringen
av sidovägarna, dom som går till hushållen är

utbyggnaden i Sverige får man intrycket
av att det är mycket kvar innan hela
befolkningen har en snabb uppkoppling.
Men de tomma ytorna är mer en bild av
hur vi bor, samlade i tätorter. Problemet,
i alla fall sett ur ett infrastrukturperspek
tiv, är vår lands- och glesbygd utanför
huvudstråken.
Men trots denna utspridning anser
regeringen att 95 procent av befolkningen
ska ha ett bra bredband år 2020 och till
det har man totalt avsatt 4,25 miljarder
kronor.
– Att nå målet 95 procent tror vi blir
svårt, säger Oscar Holmström, handläg
gare på Post- och telestyrelsen (PTS) och
expert på bredbandsutbyggnaden i landet.
Vår senaste bedömning är att vi hamnar
mellan 87 och 90 procent.
Det fanns tidigare en mer optimistisk
kalkyl från PTS men den har reviderats på
grund av svårigheter att få till en samord
ning med Trafikverket.
– De anser att man bara kan lägga fiber
längs med diken men många vägar i gles
bygd har inte någon ytterslänt. Trafikver
ket har också långa handläggningstider
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Tittar man på en karta över bredbands

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och
samhällsbyggnad på Sveriges kommuner och landsting.

vilket bromsar upp processerna, men nu
finns ett regeringsuppdrag till Trafikverket
att se över frågan, säger Oscar Holmström.
Vad finns det då för alternativ till fiber?
5G, den femte generationens trådlösa
bredband, är fortfarande oklart vad
det blir av och med största säkerhet lär
operatörerna först bygga ut i storstäderna.
Ett alternativ som uppfyller regeringens
krav på 100 Mbit är radiolänk, en teknik

det föreningen som står för och till det har man
fått statens stöd till bredbandsutbyggnad som
hanteras av Jordbruksverket.
– Först tänkte vi bygga och äga fibern själva
men rätt snart stod det klart att bäst är om
Dala Energi gör det i stället. Vi har haft många
förhandlingar innan det till sist blev klart och
förutsättningen var förstås att de skulle få
vårt bidrag från Jordbruksverket, säger Jörgen
Almqvist.

där signaler går från mast till hushåll. Än
så länge är det få områden som testat den
tekniken men PTS tror att det kan bli ett bra
alternativ där fiber blir för dyrt att dra.
Gunilla Glasare, chef för avdelningen
för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveri
ges kommuner och landsting, SKL, påpekar
att det till skillnad från annan infrastruk
tur inte finns någon skyldighet på stat och
kommun att förse hushåll med bredband.
– Men ska en ort kunna leva vidare är
det helt nödvändigt. Nu när kommuner
och landsting inför allt fler nättjänster,
som digital hemvård, är också förutsätt
ningen att de boende har tillförlitliga nät.
Jag kan tänka mig att vissa kommuner
kommer att få betala utbyggnad för att
man ska kunna nå alla som har ett behov.
Ansvaret för säkerheten är något som
SKL och samverkansorganisationen Bred
bandsforum ska utreda mer.
– Ska man leverera sjukvårdstjäns
ter via fiber inser man ju att det måste
fungera. Många nät har delar med olika
ägare, sista biten kan till exempel vara ett
byalag. Vi måste ta reda på mer om vilket
ansvar som råder i denna kedja, säger
Gunilla Glasare. W

Kostnaden för de som ansluter sig blir mellan
19 000 och 24 000 kronor per hushåll.
Magnus Hedgården tror att Leksand kommer
att nå målet med 95 procents bredbandstäckning
fram till 2020. Flaskhalsen är resurserna eftersom
det ska grävas samtidigt på många olika håll.
– Det är nu det finns stödmedel och då ska vi
bygga så mycket vi kan, säger Magnus Hedgården.
Förhoppningen runt bordet är att grävskopor
na når fram till Åkersbodarna innan nyår. W
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Kostnader
som snabbt
rinner iväg
Det har nämnts som nästa stora
infrastrukturprojekt efter upprustningen
av järnvägen. De svenska vatten- och
avloppsledningsnäten står inför enorma
investeringsbehov, samtidigt som
klimatförändringar och demografiska
förändringar ställer allt högre
krav på kommunernas vatten- och
avloppsorganisationer.
TEXT: JONAS LANNERING FOTO: MIKAEL SVENSSON
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D

et syns och märks kanske
inte så mycket på ytan,
men några meter under
marken löper nästan
20 000 mil av vatten och
avloppsledningar runt
hela Sverige, motsvarande
ungefär fem varv runt
jorden. Men i många kommuner är underhållet
på vattenledningsnäten eftersatt och allt oftare
kan man läsa nyheter om vattenbrist, läckage
och föroreningar i dricksvattnet.
– En stor del av våra vatten- och avloppsnät
(VA-nät) byggdes på 1960- och 1970- talen, och
har fungerat bra sedan dess. Nu har dock tiden
hunnit ikapp på många håll och det har historiskt
inte alltid funnits tillräckligt intresse för eller
kunskap om att underhålla vattenledningsnäten,
menar Ulf Thysell, tillförordnad verkställande di
rektör på branschorganisationen Svenskt Vatten.
Frågan har dock blivit betydligt mer aktuell
i den svenska kommunsektorn, inte minst efter
sommarens värme och torka som orsakat vat
tenbrist i stora delar av landet. Ulf Thysells bild
är att kommunerna har blivit bättre på att ta
fram långsiktiga planer för sina VA-nät under det
senaste decenniet, men att man behöver öka tak
ten i att bygga upp effektiva VA-organisationer
med tillräcklig kapacitet för utmaningarna de
står inför.

F

ör det kommer att bli dyrt. I dag in
vesteras cirka 12 miljarder årligen i de
svenska VA-näten, men enligt en forsk
ningsrapport från 2017, genomförd av
Research Institutes of Sweden (RISE), Ramböll
och Ekonomihögskolan i Lund på uppdrag
av Svenskt Vatten, skulle det behöva investe
ras dubbelt så mycket för att täcka behoven.
Uppskattningsvis 15 procent av dricksvattnet i
ledningarna beräknas försvinna genom läckor
och i vissa kommuner råder det redan vatten
brist under sommarmånaderna.
– Vi talar oftast om kostnaderna för själva
vattenledningarna, men utöver det behövs också
stora investeringar i nya vattenverk på grund av
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Ann-Sofie Eriksson, sektionschef
för avdelningen Tillväxt och
samhällsbyggnad, Sveriges
kommuner och landsting (SKL).

demografiska förändringar och hårdare krav på
vattenkvalitén. Dessutom kostar det pengar att
hitta nya vattentäkter. Så det är enorma investe
ringar som behövs, säger Ulf Thysell med emfas.
När den stora utbyggnaden av vatten- och
avloppsnäten skedde under det förra seklet stod
statliga bidrag för en stor del av kostnaden,
men i dag är höjningar av VA-taxan det främsta
verktyget kommunerna har för att finansiera ut
byggnader. Redan i dag finns det stora skillnader
i VA-taxa kommunerna emellan och Ulf Thysell
tror att det finns risk för att dessa kan öka yt
terligare i framtiden.
– Tyvärr är det ju så att investeringsbehoven
ofta är störst i glesbygdskommuner som har
stora system för vatten- och avloppsledningar
utspridda på stora ytor. Och dessa kommuner,
som kanske även har störst utmaningar i övrigt,
är ofta de som har högst VA-taxor. Där börjar
man nog komma upp i nivåer som är kännbara
för invånarna, medan det i storstäderna fort
farande handlar om väldigt låga kostnader för
vatten, berättar Ulf Thysell.

A

nn-Sofie Eriksson är sektionschef för
avdelningen tillväxt och samhälls
byggnad på Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Hon tycker att det är
problematiskt att beskriva en generell bild av att
det investeras för lite i vatten- och avloppsnät i
Sveriges kommuner.
– Det ser helt enkelt väldigt olika ut i kom
munerna. Vissa kommuner har prioriterat denna
fråga under lång tid och ligger bra till. De kom
muner där det byggts mycket har samtidigt arbe
tat med mer investeringar i VA än de kommuner
där det inte har varit så mycket nybyggnation.
Enligt vår mening är det viktigaste steget att
ha en bra bild av behovet av vad som behöver
göras så att man kan planera långsiktigt, säger
Ann-Sofie Eriksson.
Hon delar bilden av att kommunerna har
blivit bättre på att arbeta med långsiktiga VAplaner, men påminner om vikten av att man
tittar brett på frågan. Klimatförändringar, nya
kemikalier och ökade krav på dricksvattenkvali

a

Ulf Thysell, tillförordnad
verkställande direktör,
Svenskt Vatten.
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Noterat
FOTO: MICHAEL ERHARDSSON

Mer pengar till glesbygden i ny utjämning

Tyvärr är det ju så att investeringsbehoven ofta är
störst i glesbygdskommuner som har stora system för
vatten- och avloppsledningar utspridda på stora ytor.
tén är några exempel på faktorer som bör vägas
in i analysen.
– Vi har sett bara de senaste somrarna hur
torka och översvämningar blir ett allt större
problem så jag tror att kommunerna behöver
väga in effekter av klimatförändringar i sina VAplaner i större utsträckning, berättar Ann-Sofie
Eriksson.

F

ör att hantera de växande utmaning
arna i VA-frågor blir olika typer av
samverkanslösningar mellan kommuner
vanligare. Det handlar om gemensamma
nämnder, bolag eller kommunalförbund, där
flera kommuner bildar en regional vatten- och
avloppsorganisation.
– Vilken samverkansform man väljer tror
jag inte spelar någon större roll. Det viktigaste
är att börja samverka så att man säkerställer
att man har den organisation och kompetens
som krävs. Någonstans runt 50 000 invånare
ser vi på Svenskt Vatten att man behöver som
befolkningsunderlag för att få en effektiv VA-
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KOMMUNER MED HÖGST
OCH LÄGST VA-TAXA
Avgift per år för en normalvilla
(Typhus A), enligt Svenskts
Vattens taxerapport 2017
Högsby...............................12 486 kr
Tjörn................................... 11 766 kr
Tanum................................. 11 610 kr
Norrtälje............................ 11 439 kr
Norberg............................. 11 425 kr
Solna.................................... 3 247 kr
Sundbyberg.......................3 380 kr
Tibro.................................... 3 401 kr
Stockholm
inkl. Huddinge................. 3 560 kr
Botkyrka.............................3 845 kr

organisation enligt de svar vi får från vårt årliga
hållbarhetsindex, säger Ulf Thysell.
Ann-Sofie Eriksson har dock en förståelse för att
alla kommuner inte väljer samverkanslösningar.
– Det finns även goda möjligheter att köpa
tjänster av varandra och därmed exempelvis
kunna ta del av kompetensen som finns i en större
grannkommun. Det har blivit enklare med den
nya kommunallagen och sådana lösningar kan
vara tillräckliga för de som av olika skäl inte vill
bilda ett gemensamt bolag eller nämnd, säger hon.
Varken Ann-Sofie Eriksson och Ulf Thysell
tror att det kommer komma några nya sats
ningar på VA-området från statligt håll inom den
närmsta tiden.
– Utbyggnaden kommer vara avgiftsfinansie
rad även framöver och det tror jag kommunerna
kommer att hantera. Däremot tror jag att många
kommuner kommer att behöva mer hjälp på re
gional nivå för att säkra tillgången till dricksvat
ten. Vid krislägen finns även Livsmedelsverkets
nationella vattenkatastrofgrupp (VAKA), som kan
bistå, påminner Ann-Sofie Eriksson. W

Håkan Sörman, tidigare VD på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är

Instrumentpanel för
klimatarbete på gång
En ny rapport från Stockholm Resi
lience Centre visar att alla sektorer i
världsekonomin har potential att halvera
sina utsläpp av växthusgaser till 2030.
Rapporten är till stora delar utformad
som en klimatfärdplan som även kom
mer att finnas tillgänglig som en digital
”instrumentpanel” vilken kan användas
av företag, städer och länder för att
anpassa sitt klimatarbete till Parisavtalets
mål. Den svenska versionen utvecklas
i samarbete med Vattenfall, Klimatpo
litiska rådet och svenska myndigheter
för att stödja Sveriges arbete med att bli
koldioxidneutralt år 2045.

nu klar med sin utredning av kostnadsutjämningen, en av de två bärande
delarna i utjämningssystemet jämte inkomstutjämningen.
– Kostnadsutjämningen har en profil där kommuner och landsting med
stark socioekonomi, tät befolkning och stor folkmängd överför resurser till
kommuner med gles befolkning och svagare socioekonomi. Den profilen
förstärker vi. Relativt mycket, säger Håkan Sörman till Dagens Samhälle.
Utredningen i sin helhet förväntas presenteras i början på oktober.

10 000 000
kronor avsätts av regeringen till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att höja den
digitala kompetensen hos ledning i kommuner, landsting och regioner under en treårsperiod.

Fler kommuner testar gratis kollektivtrafik
Avesta, Ockelbo, Hallstahammar och Övertorneå är några svenska

kommuner som i dag erbjuder gratis kollektivtrafik med buss. Under 2018
har även Sala och Fagersta kommun infört försök med gratis bussresor på
tre respektive ett år. I Sala har kommunen satsat 800 000 kronor per år med
start under våren, vilket har lett till en 30-procentig ökning av bussresandet
under sommaren.
– Det här är en väldigt kort period och många skolbarn och gymnasieele
ver reser inte så mycket under juni och juli, så det här måste följas upp mer.
Men det är ju ändå positivt, 30 procent är bra på den här korta perioden,
säger kommunens transportstrateg Kristina Eriksson till tidningen ETC.

Stora skillnader
i digitalisering
Den digitala mognadsgraden i
svenska företag och organisationer ökar
i 17 av 21 län. Men skillnaden i föränd
ringstakt är fortsatt stor mellan länen.
Det visar IT-företaget Vismas Digitali
seringsindex 2018, som mäter graden
av digitalisering och automatisering av
ekonomiska och administrativa proces
ser i både privat och offentlig sektor.
Indexet toppas i år av Stockholms län,
följt av Örebro län och Kronobergs län.
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Samhällsnyttig
forskning
FÖR EN KOMMUNAL EKONOMI I BALANS
Med ambition att stödja forskning som genererar både ny och fördjupad kunskap
om kommunsektorns situation utlyser Kommuninvest med jämna mellanrum
forskningsmedel. De två forskningsprojekt som utsetts 2018 tar sig an såväl
bostadsmarknaden som den framtida välfärden ur ett kommunperspektiv.

D

e två forskningsprojekt,
som tillsammans tilldelats
en dryg miljon kronor i
forskningsmedel, uppfyl
ler väl Kommuninvests
tre bedömningskriterier;
en relevant och intressant
forskningsidé, välmerite
rade forskare, och därtill projekt som i stort kan
ses som genomförbara med hjälp av de ansökta
beloppen.
Erling Häggström Lundevaller, lektor på
Enheten för demografi och åldrandeforskning
vid Umeå Universitet, beviljades 530 000 kronor
i medel för forskning om Predicting economic
sustainability of the municipalities in Sweden
using microsimulations. Problemformuleringen
görs mot bakgrund av kommunernas utma
ningar med den framtida välfärden, och där de
demografiska och ekonomiska sammansättning
arna minst sagt ger dem olika förutsättningar.
– Ambitionen är att studera kommuner med
hjälp av mikrosimulering. I ett första steg an
vänder jag befolkningsstatistiken för att skatta
sannolikheter för att olika händelser kommer
äga rum för en individ med en viss uppsättning
förutsättningar, såsom utbildningsnivå, arbetsoch hälsosituation, och vad sannolikheten då är
för att exempelvis en lågutbildad äldre person
kommer behöva uppsöka sjukvård under ett
givet år, säger Erling Häggström Lundevaller.
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TEXT: SUSANNA KULL

I nästa steg sker själva mikrosimuleringen, som
baserad på skattning av sannolikheter, simulerar
utfall för olika kommuner från år till år med stöd
av relevant befolkningssammansättning.
– Detta upprepas sedan under en viss mängd
simulerade år och slutresultatet blir en prognos
för hur en viss kommuns demografiska och
ekonomiska läge kan komma se ut i framtiden,
säger Erling Häggström Lundevaller.

ERLING HÄGGSTRÖM
LUNDEVALLER
Lektor på Enheten för
demografi och åldrandeforskning
vid Umeå Universitet.

FREDRIK KOPSCH
Universitetslektor på avdelningen
för Fastighetsvetenskap
vid Lunds universitet.

D

et andra forskningsprojektet, Regionala och sociala fördelningseffekter
och utfall på den svenska bostadsmarknaden, har i sin tur fått 600 000
kronor i forskningsmedel för att med ett
tvärvetenskapligt angreppssätt studera bostads
marknaden.
– I vår forskning vill vi väva ihop juridik och
nationalekonomi genom att utgå från fyra frågor
som knyter an till samma koncept; det vill säga
formulera möjliga lösningar på de problem som
uppstått på bostadsmarknaden. En första del
handlar om hur vi de facto mäter bostadsbrist.
Till exempel om vi baserar våra antaganden om
bostadsbrist på antalet bostäder i förhållande till
befolkningen i en kommun eller antalet personer
som står i bostadskö. Lösningarna, till exempel
att bostadsbrist kan byggas bort, speglar sedan
ofta det mått som använts, säger Fredrik Kopsch,
universitetslektor på avdelningen för Fastighets
vetenskap vid Lunds universitet.

I vår forskning vill vi väva ihop juridik och
nationalekonomi; formulera möjliga lösningar för
de problem som uppstått på bostadsmarknaden.
FREDRIK KOPSCH

Ytterligare två delar som ingår i studien är den
ägda respektive den hyrda bostadsmarknaden där
man bland annat vill studera sociala fördelnings
effekter av den förda skattepolitiken, till exempel
de effekter som avskaffande av fastighetsskat
ten fått på regional nivå. Den fjärde delen tillför
studien ett tydligt juridiskt perspektiv.
– Om de tre första delarna i huvudsak syftar
till att studera var problem på marknaden har
uppstått, så syftar den fjärde till att ge kommu
nerna konkreta förslag på hur de kan ta större
socialt ansvar för bostadssituationen givet nuva
rande lagstiftning, utan att den behöver ändras
på risknivå. Till exempel definiera det utrymme
som ges inom lagstiftningen för att styra mot att
fler att hyresrätter byggs, säger Fredrik Kopsch.

K

ommuninvests syfte med att utlysa
forskningsmedel är att främja sam
hällsnyttig forskning som kan omsät
tas till praktisk relevans och därmed
skapa värden för kommunerna.
– Grundläggande är en forskning som är
behovsinriktad och tillämpningsbar. Flertalet av
forskningsprojekten bedrivs med en kvantitativ
inriktning där stora datamängder underlättar
arbetet med att dra statistiska samband för en
större population. Det gör resultaten i högre
grad allmängiltiga och ger goda förutsättningar
för kommunerna att ta del av och arbeta vidare
med utifrån sina respektive förutsättningar, säger
Mattias Bokenblom, forsknings- och utbild
ningsansvarig vid Kommuninvest. W

LÄS MER
Mer om hur Kommuninvest
initierar och uppmuntrar
forskning, liksom om de
två forskningsprojekten
som tilldelats forskningsmedel
2018 finns att läsa på:
kommuninvest.se/om-oss/forskning
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På gång

Finansseminarier
2018
Välkommen till årets finansseminarier! Under

oktober månad arrangerar Kommuninvest ett
antal seminarier över hela Sverige som riktar sig
till dig som arbetar med finansfrågor i kommuner,
landsting/regioner och dess företag.
Vi har i år glädjen att välkomna medverkande
från universitet, Danske Bank, Swedbank, Nordea,
SEB, SKL, SABO och PWC. Programmet kan variera
något mellan de olika orterna.

Några punkter från programmet:

• Aktuellt från Kommuninvest.

Östersund
4 oktober
Clarion Hotel Grand
Prästgatan 16

Luleå
2 oktober
Kulturens hus
Skeppsbrogatan 17

Umeå
3 oktober
P5, Väven
Storgatan 46

Räkna med arbetslivet

• Skuldportföljsutvärdering.
• Utmaningar för kommunsektorn
och bostadssektorn.
• Framtidsspaning.

Pär Nershed är företagaren som själv hade svårt för matten i skolan. Nu har han startat ett samarbete mellan skola
och arbetslivet som med tjänsten smartmatte.se lär ut vardagsnära matematik till elever i 23 kommuner.

• Ekonomisk utblick.
• Ekonomisk statistik, scenarioanalys
och framtida utmaningar för
bostadssektorn.

Örebro
18 oktober
Scandic Grand
Fabriksgatan 21–23

• Nya ränteavdragsbegränsningar.

Anmäl dig redan i dag på
www.kommuninvest.se/finansseminarier
Göteborg
10 oktober
Scandic Crown
Polhemsplatsen 3

Helsingborg
11 oktober
Clarion Grand Hotel
Stortorget 8–12

30

Kommuninvest Dialog #3 2018

5 frågor till en förnyare

Stockholm
16 oktober
Clarion Hotel Sign
Östra Järnvägsgatan 35

Linköping
9 oktober
Scandic Linköping City
Gamla Tanneforsvägen 51

Alvesta
17 oktober
Hotell Rådmannen
Centralgatan 2

TEXT: JONAS LANNERING FOTO: SMARTMATTE

Vad är Smartmatte för något?

Smartmatte arbetar med att skapa
meningsfulla möten mellan skola och
näringsliv. Elever i högstadiet och gym
nasiet får räkna på verklighetsförank
rade matematikuppgifter tillsammans
med representanter från det lokala
näringslivet. Vi vill göra matematiken
roligare och lättare att förstå samt visa
eleverna vilka yrken och arbetsplatser
som finns i deras närhet.
Hur kom det sig att du drog igång Smart
matte?

Jag har en dotter som tycker att matten
är jobbig och då såg jag fördelarna

med att försöka verklighetsförankra
matten så hon skulle se att det är något
man använder sig av varje dag. Även
jag själv hade haft stor hjälp av att se
hur matematik används utanför klass
rummet när jag växte upp.
Vad består undervisningen av?

Främst är den uppbyggd kring work
shops där lokala arbetslivsrepresen
tater, allt ifrån ingenjörer till sjukskö
terskor, får berätta för eleverna hur de
använder matte på sina arbeten. Utöver
det har vi också en e-mattebok där ex
emplen är tydligt problemlösande och
kopplade till vardagssituationer.

Kan du ge några exempel på aktörer som ni
samarbetar med?

Smartmatte finns i dag i 23 kommuner
från Ystad i Söder till Västerås i norr.
Vi samarbetar med en mängd företag
i dessa kommuner som åker ut till
skolklasser och håller workshops för
eleverna.
Vad är målet med verksamheten i framtiden?

Vi vill göra matteböcker i fler kom
muner samt även utveckla vårt arbete
ute på skolorna. Vi vill få med matte
uppgifter från fler yrken, gärna från
yrken som man inte förknippar med
matematik.
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Kraftfullt verktyg
för finansförvaltning
KI Finans är en webbaserad finansförvaltningstjänst för transaktionshantering, analys och rapportering
av finansiella skulder och tillgångar. Nu finns även en helt ny modul för likviditetsplanering.
KI Finans Skuld
En skuldförvaltningstjänst för transaktionshantering, analys och rapportering
av lån och derivat samt, inom kort, likviditets- och investeringsplanering.
KI Finans Tillgång
Ett verktyg för att hantera finansiella tillgångar löpande, analysera avkastning
och risk, samt ta ut rapporter och bokföringsunderlag.
KI Finans Likviditet — och investering
Ett verktyg för dels likviditetsplanering, på koncernnivå såväl som för
kommunen, landstinget, regionen och bolagen var för sig, dels en gemensam
yta för investeringsprognoser avseende finansieringsbehovet.

www.kommuninvest.se/ki-finans

