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Kommuninvest ägs av svenska
kommuner, landsting och regioner
och är kommunsektorns
största långivare.

Tomas Werngren
VD Kommuninvest

DET PRIMÄRA FÖR KOMMUNAL
BOLAGSSTYRNING ÄR POLITISKA
MÅL – INTE FINANSIELLA
I detta nummer av Dialog finns ett antal

inslag om kommunal bolagsstyrning. De
kommunala bolagen är en viktig del av den
lokala gemensamma verksamheten. Trots det
hamnar de rätt ofta i skymundan jämfört
med den verksamhet som drivs i ren kommunal regi.
Som vi kan konstatera i Kommuninvests
rapportserie om den kommunala låneskulden, bolagiseras en allt större del av kommunernas verksamhet. Till exempel har allt
fler kommuner fört över sina service- och
verksamhetslokaler till dotterbolag under de
senaste åren. Kommunsektorns bolag står
för drygt hälften av sektorns investeringar,
men för huvuddelen av den externa låneskulden.
Det finns de som menar att en del kommunala bolag trivs bra i sin skymundan-roll.
Oavsett det ligger något i denna aning eller
inte, måste Kommunsverige bli skickligare
på att styra sin koncern.
Finansiella mål är förstås viktiga. Men

dessa räcker inte. Utgångspunkten är kommunernas – och landstingens – lagstadgade
uppgifter att säkra den lokala gemensamma
välfärden. Inom denna ram bestämmer de
de politiska partierna. Kommuninvests roll –
utöver att förse kommunmedlemmarna med
effektiv och hållbar finansiering av välfärd
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– är att förmedla kunskap, tankegods och
inspiration.
De uppgifter som Kommunsverige står
inför bjuder in till engagemang. En fortsatt
viktig fråga är den bostadsbrist som finns i
flertalet av landets 290 kommuner. En stor
del av problemet är svårigheten att bygga så
att byggkostnaderna blir rimliga ) Situationen är ett exempel på just behovet av att
tydliggöra de politiska målen och lösningarna för ett kommunägt bostadsbolag.
I början av nästa år är det dags för Kom-

muninvests medlemssamråd. Som tidigare
kommer ett stort antal möten att genomföras runt om i Sverige. Ambitionen är att
du som medlem ska hitta en mötesplats som
passar din almanacka och avståndsmässigt
ligger hyggligt nära dig. Hoppas att du tar
dig tid att delta, eftersom verksamheten som
bekant utgår ifrån vad medlemmarna tycker.
På agendan står bland annat samtal kring:
Utredning kring långsiktiga kapitalfrågor
samt Kommuninvests framtida produkter
och tjänster. Dessutom kommer vi som
vanligt belysa året som gått, stämmoärenden
och hur det står det till finansiellt i kommunsektorn.
2018 har minst sagt varit ett händelserikt
år. Jag önskar dig en vilsam julhelg och ett
gott 2019.
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Bolagsveteranens önskan:
”Mer effektiva styrelser”
Samtal med Hans Lander om
hur styrningen av kommunala
företag kan förbättras.

Brett samarbete sparar pengar och effektiviserar
verksamheterna i Köping, Arboga och Kungsör.

Det gröna växer mest
Kommuninvests obligationer – i synnerhet de gröna
– är efterfrågade på marknaden, berättar investerare
som Dialog talat med.
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Syskonkärlek i Mälardalen
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Välfärdsinvesteringen

Krönika

Framgångsrik utveckling

Förnyaren

Nu blir nollförbrukning
verklighet i Vårgårda

Skövde slopar
hinder för solenergi

Axelpriset till Malå
och Södertälje

Södertälje satsar
på öppna data
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Priserna ökade mest i Dalarna
De senaste tio åren har priset på landets villor stigit med i snitt 54 procent,
medan priset på bostadsrätter ökat med 82 procent. Priset på bostadsrätter
har det senaste decenniet stigit med 319 procent i Motala kommun, vilket
är landets största ökning. För villor har priserna ökat allra mest i Mullsjö
kommun, där husen kostar 93 procent mer i år än 2008. Dalarna var det län
där priset på såväl bostadsrätter som villor ökade mest, med 236 respektive
72 procent. Sammanställningen av de senaste tio årens prisökningar på
bostäder gjordes av Svensk Fastighetsförmedling med statistik från Svensk
Mäklarstatistik och gäller för kommuner med fler än 50 bostadsförsäljningar under perioden 2008–2018.

FOTO: SIEW FEUN KYLEMARK
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Kungälv växer
– och investerar
Kungälv var den kommun i landet som
hade den högsta investeringsvolymen per
invånare förra året med sina 31 111 kronor. Kungälv växer kraftigt och har därför
investerat i verksamhetslokaler, bostäder,
fiber och elnät. Ett nytt vattenkraftverk i
Dösebacka väntas ha tagits i bruk innan
årsskiftet. Förutom vattenleverans inom
kommunen ska det nya vattenverket även
förse kommunerna i Ale, Stenungssund
och Tjörn med dricksvatten.

Besök hos
systerbolag
Kommuninvests analys- och finanskom-

mitté genomför vartannat år en studieresa. I september i år besökte kommittén
Nederländerna för två genomgångar av
Kommuninvests systerorganisationer
BNG Bank (Bank Nederlandse Gemeenten) och NWB Bank (Nederlandse Waterschapsbank). De svenska och nederländska organisationernas affärsmodell och
medlemsskapskrav skiljer sig åt, men
uppdragen är likartade: finansiera lokal
och regional välfärd genom att agera på
den internationella finansmarknaden.
Kommittén diskuterade även hur gröna
lån kan utvecklas samt förutsättningar
och möjligheter för Kommuninvest att
erbjuda sociala lån och och andra slags
hållbarhetslån.

600
miljarder kronor

Storleken av den samlade låneskulden
i Sveriges kommun- och landstingssektor enligt
Kommuninvests nya skuldrapport, Den kommunala låneskulden 2018. Det är första gången
som skuldnivån överstiger 600 miljarder kronor.
Högst låneskuld hade Linköpings kommun med
106 800 kronor per invånare.

Konsten att styra
Med nästan 2 000 bolag och en omsättning på ungefär
200 miljarder kronor är den kommunala bolagssfären en
jättelik spelare i svenskt näringsliv. Att styra en verksamhet
i skärningspunkten mellan privat och offentligt är en
ständig u
 tmaning. Dialog sökte upp Hans Lander och en
rad andra personer som länge funderat kring frågan hur
kommunerna egentligen klarar att styra sina bolag.
TEXT: GUSTAV JUNTTI/ANDREAS ERIKSSON FOTO: PAVEL KOUBEK
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Jag har varit med om att man hållit politiska
gruppmöten innan styrelsemötet.

D

et är ingen tvekan om att
det är en engagerad före
detta kommunföretagare
Dialog stämt träff med
denna mulna höstdag i
Örebro. Hans Lander var
bara 29 år när han blev
VD för Nackas kommunala
bostadsbolag. Därefter gick turen till Örebro
och det kommunala bolaget Örebrobostäder
(ÖBO). Sista anhalten var Linköping – en kommun som fortfarande ligger honom varmt om
hjärtat – där han började på fastighetsbolaget
Stångåstaden och avslutade karriären som VD
för moderbolaget Linköpings Stadshus AB.
När Dialog möter Hans Lander återkommer
han ofta till uppfattningen: De kommunala
politikernas främsta ansvar är att definiera vad
deras bolag egentligen ska vara till för.
– Man måste bestämma vad man vill med sin
bolagssfär, säger han och fortsätter:
– Vilken är bolagets uppgift? Vilken nytta,
ekonomiskt och verksamhetsmässigt, ska man
ha av sitt ägande? I bolagen finns ofta en stor
förmögenhet som kan vara till stor nytta för
kommunen. För få kommuner inser detta i dag.

F

ör honom finns egentligen ingen motsättning mellan att en kommunal ägare
kan ha vissa politiska ambitioner och
samtidigt driva ett företag på en konkurrensutsatt marknad. Det handlar bara om att
göra det på rätt sätt. Hans Lander noterar att det
då och då dyker upp en diskussion om vad som
är bra för bolaget och vad som är bra för ägarna.
– Men bolaget är ju inget i sig, utan en sammanslutning av intressenter, säger han.
– Och ägarna är en viktig intressent i sammanhanget.
Hans Lander har hunnit samla på sig många
tankar under sina verksamma år som VD och i
olika kommunala styrelseroller. En slutsats han
dragit är att styrelserna i kommunala bolag ofta
är alldeles för stora.
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HANS LANDER

– Det blir för lite utrymme och för lite ansvar
för var och en av ledamöterna. Inklusive ersättare sväller kommunala styrelser ofta till 15–20
personer, säger Hans Lander och fortsätter:
– Den blir inte den styrelse som får företagsledningen att stå på tå. I bästa fall tar ett arbetsutskott eller ett presidium över, men det är heller
inte riktigt bra, eftersom varje ledamot har ett
ansvar för helheten. Mindre grupper innebär att
alla måste vara på hugget på ett helt annat sätt.

H

ans Lander har själv varit med vid
två tillfällen då styrelsen har minskats;
i Örebro och Linköping. I de bolagsledningar han suttit i har skälen för
sådana ändringar inte varit att få mer bekvämlighet för ledningen, utan tvärtom. I stora styrelser
kan VD:n komma för lindrigt undan menar han.
På frågan om varför kommunala bolagsstyrelser tenderar att bli stora, pekar Hans Lander på
den politiska logiken.
– Alla de politiska partierna tycker att de ska
vara representerade, så det är en ganska stor
grupp redan där. Och får man in ytterligare ett
parti i kommunfullmäktige så anser de större
partierna att de ska ha fler ledamotsplatser för
att behålla proportionaliteten. Så i stället för en
ny ledamot blir det automatiskt kanske tre eller
fyra till, säger Hans Lander och fortsätter:
– Men det ger inte styrelsen tillräcklig kraft.
Arbetet blir uttunnat. En ledamot ska inte bara
vara med på styrelsemöten, utan är i alla sammanhang en bolagsman som företräder bolaget
och kan försvara det. Som ledamot ska du gå på
kurser och följa med i den politiska debatten.
VD ska möta en påläst styrelse som ställer krav
– och får ett arvode som faktiskt är rimligt.
Att det sitter politiker i kommunernas bolagsstyrelser är ingenting han är emot.
– Nej, jag förespråkar inte icke-politiskt
nominerade styrelser. Det är helt okej som det är
nu. Mindre bolag kan ha tjänstemannastyrelse,
men det behöver inte innebära att den politiska
ledningen har mindre kontroll.

Hans Lander har varit verksam i ett flertal kommuner. Som pensionär har han återvänt till Örebro där han en gång var VD för Örebrobostäder.

Å andra sidan kan den affärsmässiga logiken
från bolagssfären ibland smitta av sig till den
politiska.
– I en del kommunledningar pratar man om
att det finns ett ”bolagsparti”, det vill säga att
politiker som suttit i en styrelse ett tag tenderar
att identifiera sig med bolaget. Det är inte riktigt
det jag vill ha. Man är ju trots allt politiskt
nominerad och man får ha respekt för att en del
frågor kan vara partipolitiskt laddade.
– Men generellt är det ganska få frågor som
verkligen har den laddningen. När man har
jobbat ihop ett tag så slutar man försöka hitta
partipolitiska vinklar på det som inte har det.
Innebär det att styrelsemöten kan präglas av
partipolitiska debatter?
– Jag har varit med om att man hållit politiska
gruppmöten innan styrelsemötet. Det får effekten
att styrelsen är där för att rösta, inte diskutera.

Då är man inte längre en styrelse. Men på många
håll har man kommit bort från det där, och
styrelseledamöterna är lojala mot bolaget.
– Men man måste ha respekt för att ägaren
är politiskt styrd och kan vilja olika saker över
tid. Det angelägna är att just ägarens vilja är
de frågor som blir strategiska. Men det är inte
unikt för offentliga bolag, det kan ju ske också
i privata bolag att en ny, tung ägargrupp tillkommer som man får anpassa sig till.

A

ntalet som blir medlemmar och
engagerar sig i politiska partier har
ju minskat ganska mycket de senaste
decennierna. Är det ett problem?
– Ja, det blir ju svårare att hitta folk. Jag
har på nära håll sett många avhopp. De som i
väldigt unga år får tunga politiska befattningar
blir rädda att fastna. Det är ambitiösa och
a
Kommuninvest Dialog #4 2018

7

De kommunala ägarna måste se till att
de som kommer in i styrelseuppdrag får rätt
utbildning för uppdraget.
KARIN TENGDELIUS

KARIN TENGDELIUS
Handläggare på SKL. Hon ser
ett värde i att just politiker sitter
i kommunala styrelser.

väldigt kapabla människor, men de upplever att
uppdraget äter dem, att barnen inte känner igen
dem längre för att de är borta så mycket. Det är
ett jätteproblem för hela samhället.
Ändå är frågor om kommunala bolag något
som sällan dyker upp i den politiska debatten.
Hans Lander säger att de inte gör sig bra i valrörelser eftersom de är mer långsiktiga och ofta
av ganska teknisk karaktär. Men han framhåller
att en organisation som Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) borde göra mer för att stötta
sina medlemmar i dessa frågor.
– Genom att samla och erbjuda kunskap och
kompetens, kanske genom att ordna utbildningar av ordförande och styrelsepresidiet, skulle
man skapa utmärkta nätverk.

H

ans Lander är inte den enda som
menar att SKL skulle kunna hålla i
sådana utbildningar. Förslaget om
en sammanhållen styrelseutbildning
genom SKL har kommit upp många gånger. Man
förstår fullt ut att en sådan behövs förklarar
Karin Tengdelius, utvecklingsledare inom kommunal revision och intern kontroll på SKL. Men
än så länge har de valt att inte erbjuda detta till
kommunerna, landstingen och regionerna.
– Det är en levande fråga men en sådan
utbildning är en jätteapparat som vi hittills
bedömt att vi inte kan genomföra. Som jäm
förelse kan nämnas att vi inte heller utbildar
alla kommunpolitiker eller ens alla kommun
styrelser, även om vi på olika sätt ger dem
omfattande stöd.
Karin Tengdelius är inte säker på att mindre
styrelser – eller mindre politisk inblandning
i dem – är önskvärt vare sig ur ett ägar- eller
bolagsperspektiv. Hon kan se ett värde i att
behålla den politiska kopplingen vid rekrytering
av nya ledamöter.
– Partierna vet ungefär vad deras kandidater
står för, och sätter dem man har koll på i bolagen för att de förstår vilka premisser som gäller.
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Politiken är på det sättet en ordnad form med
viss kvalitetssäkring när människor kommer in
i bolag via partier.

M

en ägarstyrningen har i dag ofta
brister, menar hon. De kommunala ägarna kan lämna bolagen
för mycket i fred. Samtidigt kan
enskilda ledamöter ha ”för mycket kontakt”
med sitt parti angående bolaget – vilket riskerar
att bolagsstyrningen får ge plats åt partipolitik.
– Men de kommunala ägarna måste se till att
de som kommer in i styrelseuppdrag får rätt
utbildning för uppdraget, oavsett om man är
där på politiska eller andra meriter.
Hon ser att fler styrelser kan komma att få
fler externt tillförda ledamöter med kompetens
i den eller de frågor som bolaget arbetar med.
Även organisationsformen är något som Karin
Tengdelius lyfter.
– Traditionella aktiebolag syftar ju till vinst,
vilket inte är de kommunala bolagens främsta
syfte. Men här har man tagit organisationsformen och skruvat på den en del. Att kommuner
äger bolag tror jag inte i grunden är särskilt
upprörande. Men det kan bli provocerande om
man har en mer aggressiv bolagspolicy med
stora koncerner, säger hon.
2006 tog SKL fram en idéskrift om principer
för styrning av kommunala bolag, en sorts
kommunal bolagskod. Den kan tjäna som
inspiration till lokal utveckling, men är inte
ett styrande dokument för sektorn. Inom SKL
diskuteras dock hur man ska arbeta vidare med
frågor om ägarstyrning i en bredare bemärkelse
där kommunalförbund, kommunnämnder,
bolagsstyrelser, stiftelser och aktiebolag ingår.

E

n person som arbetar med just utbildning och styrelsenätverk är styrelse
experten Göran Hogestadh. Med
lång erfarenhet från en karriär inom
bolagsstyrelser utbildar han nu inom ramen a
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Samma sekund du blir vald är du där som egen
person även om du nominerats av ett parti.
GÖRAN HOGESTADH

för Styrelseakademien (en ideell förening för
professionell utveckling av styrelseledamöter
och ägare.) dagens styrelseledamöter. Han är
noggrann med formuleringarna.
– I dag sitter man inte i styrelser, man arbetar
i dem. Det är investeringsplaner, frågor om
digitalisering, hållbarhet och strategi samt en
otrolig mängd annat som ska hinnas med.
Samtidigt ska styrelsen inte hamna i det rent
operationella arbetet. Det är en svår avvägning,
och ännu svårare i kommunala bolag, säger
Göran Hogestadh.
Detta svåra arbete kan falla på personer som,
utan erfarenhet av styrelsearbete eller verksamheten, får ledamotsuppdraget via sitt politiska
parti. Sådana tillsättningar medför flera problem, enligt Göran Hogestadh.
Dels kan bolaget bli underbemannat, inte
till antalet men till den kompetensnivå som
krävs. Då lutar ledamöterna sig mer på VD och
ledningsgruppen, vilket reducerar styrelsens
kontrollfunktion för bolagets bästa till en
bevakning av partiers intressen i bolaget.
– Det finns en risk att ledamoten går hem till
sitt parti för att fråga hur man ska förhålla sig
i en viss fråga. Men det är fel. Samma sekund
du blir vald är du där som egen person även
om du nominerats av ett parti.

M

en i egenskap av styrelseutbildare
menar han att förfarandet var
vanligare förr, när en lång och
trogen tjänst kröntes med styrelseuppdrag i ett energi- eller fastighetsbolag. Dessa
två former av bolag är enligt honom med i den
kommunala bolagiseringens grund-DNA.
När alla medborgare skulle ha råd med
bostad bildades kommunala fastighetsbolag
som lades i stiftelser och sedermera övergick till
bolagsform. Och kommunala energibolag drivs
med ett fåtal undantag i affärsform på en fullt
konkurrensutsatt marknad.
– Vi kommer aldrig att komma ur denna form
av kommunal verksamhet. Jag tror de flesta kommuners verksamheter mår bättre i bolagsform.
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GÖRAN HOGESTADH
Sedan tio år tillbaka professionell
styrelsearbetare i mindre- och
medelstora ägarledda företag.

Därför handlar det om att visa hur bolag drivs
på bra sätt med pålästa och kunniga ledamöter.
Göran Hogestadh är dock noga med att påpeka att många medborgare anser att kommuner inte ska driva bolag. Men då rör det sig ofta
om bolag utanför den kommunala kärnkompetensen, exempelvis turist- och näringslivsbolag,
badhus, djurparker och taxiverksamheter.
Han pekar på behovet av tre saker: högre krav
på engagemang och aktivitet från ledamöter,
högre ersättning samt mindre storlek på styrelsen.
– Det kan i många stycken vara alldeles för
mycket folk involverade i beslut. Redan vid sju
eller nio ledamöters storlek börjar det bli för
mycket. Därtill kan det finnas sju suppleanter.
Då räknar alla med att någon annan tar ansvar,
säger Göran Hogestadh och fortsätter:
– Och med tanke på ansvaret man har, har
det varit skrämmande lite betalt. Men arvodena
börjar krypa uppåt.

H
OSKAR SVÄRD
Innan han blev forskare vid
Förvaltningshögskolan arbetade
han som tjänsteman vid kommunala Halmstad Fastighet AB.

ögre arvodering är däremot en
förenkling, anser Oskar Svärd,
forskare på Förvaltningshögskolan
vid Göteborgs universitet, som våren
2016 doktorerade på avhandlingen ”Företagare
eller politiker?”, en undersökning av styrning i
kommunala bolag.
– Du får inte en sämre styrning med lägre
arvoden, men frågan är hur mycket bättre den
blir. Jag har svårt att se hur det skulle hjälpa
exempelvis en mellanstor svensk kommuns
turistbolag. Men det finns inga studier av
arvodesnivåns effekt på styrelsers prestation
i kommunala bolag, säger Oskar Svärd.
Styrningen av kommunala bolag fungerar i dag
väl, enligt honom. Organisationerna är professionella med välutbildade och erfarna ledningar.
– Men när det kommer till styrelser, så är de i
en speciell situation. De flesta ledamöter är politiker eller politiskt rekryterade och ser rimligen
på uppdraget utifrån sin politiska läggning även
när de sitter i styrelsen. Men där rör de sig i en
annan juridisk sfär.
Oskar Svärd drar paralleller till hur styrelse-

ledamöter inom det privata näringslivet arbetar.
Jämfört med kraven på dessa kan kommunala
ledamöter betraktas som otillräckligt rustade för
styrelseuppdrag. Men det är inte helt rättvisande:
de senare arbetar under förutsättningar som
skiljer sig från privat sektor.
– Det uppstår en låsning när kommunal
politiker är satta i en styrelse för att vara just
kommunalpolitiker, men där normen för styrelse
ledamöters arbete inte fullt ut tillåter dem att
vara det. Då vingklipps deras funktion.
Oskar Svärd ser flera sätt att hantera denna
låsning.
Kommunens rekrytering kan förändras åt
ett mer professionaliserat håll där ledamöterna
hämtas utanför den politiska sfären, eller så kan
den gå åt andra hållet och kräva att samtliga
ledamöter är politiskt tillsatta och agerar därefter
förutsatt att de håller sig inom lagens råmärken
vad gäller bolagens ändamål och medel. Oskar

Svärd bedömer att debatten och utvecklingen
rör sig åt det professionaliserade hållet.
– Men den som önskar en mer professionell
ledamotsrekrytering måste beakta att vi har
nästan 1 800 kommunala bolag med ett antal
ledamöter per bolag. Så många styrelseproffs
har inte Sverige.

H

är menar Oskar Svärd att diskussionen om styrelsekompetens ofta förbi
ser viktiga förhållanden. Inte bara
personer från näringslivet kan tillföra
kunskap utifrån. De flesta förtroendevalda har
en utbildning eller yrkeserfarenhet med sig in i
uppdraget.
Sedan förväntas en styrelseledamot förse
bolag med relevanta resurser, ofta information.
Men det kan även vara kopplingar till olika
intressentgrupper som kunder och ägare.
– En externt rekryterad styrelseledamot
a
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Bolag verkar under en lagstiftning som är avsedd
för vinstdrivande företag på en marknad.
INGA-BRITT AHLENIUS

D

äremot hörs ofta styrelseledamöter
hänvisa till ”bolagets bästa” vid
diverse beslut, enligt Oskar Svärd.
Det är en glidning från ursprungs
formuleringen i aktiebolagsformen, där en
ledamot ska värna ”bolagets intressen” vilket
är liktydigt med ägarens intressen.
– Sedan brukar bolagets intresse i praktiken
tolkas som exempelvis ekonomisk stabilitet eller
vinst. Men det är en styrelsenorm snarare än ett
juridiskt faktum.
Till skillnad från Hans Lander och Göran
Hogestadh tror Oskar Svärd att mindre styrelser
varken gör till eller från. Forskningsresultaten
från privat näringsliv är motstridiga vad gäller
styrelsestorlekens effekt på bolagets prestation,
och vilken storlek som är mest effektiv.
– Visst kan mindre styrelser spetsa rekryteringen. Det är ju svårt att vara emot exempelvis
mer kompetens, högre krav och mer utbildning

i styrelser. Men för att få vitala styrelser måste
man först erkänna att man är en politiskt styrd
organisation som samtidigt befinner sig på en
marknad, diskutera uppdragets art och förklara vad man förväntar sig av varandra inom
styrelsen.

I

nga-Britt Ahlenius, tidigare generaldirektör för Riksrevisionsverket (heter numera
Riksrevisionen), är kritisk mot faktumet
att politiker sitter i kommunala bolagsstyrelser.
Är det så konstigt egentligen att ägarna är
representerade i en styrelse, och då i form av
kommunpolitiker?
– Nej, det kanske inte är så konstigt, men det
är beklagligt. Den demokratiska kontrollen i
kommunala bolag ska utövas genom lekmanna
revisorer och kommunstyrelsens tillsyn, inte
genom politiska styrelser med svag eller ingen
kompetens, säger Inga-Britt Ahlenius.
Hon ser flera principiella problem med politiska styrelser.
– En bolagisering av kommunal verksamhet
riskerar att fjärma uppdraget från det centrala
kommunala uppdraget: att tjäna medborgarna.
Bolag verkar under en lagstiftning som är avsedd för vinstdrivande företag på en marknad.
– Och att kommunstyrelsen ska utöva till
synen över bolagsstyrelserna skapar en institu
tionaliserad jävssituation eftersom folk från
kommunstyrelserna ofta sitter i bolagsstyrelserna och därmed granskar sig själva.
Men i grunden stammar problemen från
kommunallagens utformning, menar Inga-Britt
Ahlenius, som även varit chef för FN:s intern
revision.
– Grundproblemet är att kommunallagen
inte ger kommunerna någon möjlighet att driva
verksamheten i myndighetsform, så det finns
ingen form som passar den komplexa verksamhet som ska bedrivas. Bolagsformen blir lite
av en nödlösning, men den är ju skapad för
verksamheter som bedrivs i vinstsyfte på en
marknad.
a
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har ingen naturlig access till politiska partier.
En politiskt tillsatt ledamot kan däremot förse
styrelse och bolagsledning med förståelse för
hur ett beslut eller förslag kan tas emot i kommunstyrelsens partigrupper, vilket är en värdefull kompetens att ha i styrelser. Den kanalen
gör att styrelsen även kan förklara för politiker
vad deras eventuella beslut innebär för respektive bolag.
Oskar Svärd påpekar att det underliggande
antagandet bland förespråkare av mer professionaliserade styrelser är att kommunala bolag
ska ses blott och bart som företag, och att de
ska skötas därefter med styrelseproffs, långsiktiga affärsmässiga strategier och verksamhetsplaner. Men det som glöms då är att de också är
politiska organisationer.
– Som ägare är kommunerna bättre nu. Men
de måste bättre förklara varför och hur många
bolag de ska äga och varför man gör som man
gör, annars är det svårt för väljare att förstå
syftet. Du hör aldrig kommuner säga sig driva
bolag för att förbättra rättssäkerheten eller öka
transparensen.

INGA-BRITT AHLENIUS
Som budgetchef på Finans
departementet mellan 1987
och 1993 fick Inga-Britt
Ahlenius god insyn i styrning
av offentligt ägda bolag.
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En bra bolagsstruktur är en
viktig faktor för att en kommunal ägare effektiv ska kunna
styra sin verksamhet, enligt
Hans Lander.

I Linköping har man lyckats skapa en bra
relation mellan styrelse, ledning och ägare.
HANS LANDER

Inga-Britt Ahlenius tar Göteborgs kommun som
exempel.
– Kommunen kringgår de bestämmelser som
finns genom att infoga sina kommunala bolag
i en koncern där helheten inte gör vinst. Men
de enskilda bolagen gör ju det och man kvittar
detta mot förluster på andra håll i koncernen,
säger hon och fortsätter:
– Bolagsstrukturen i Göteborg är dessutom
komplicerad och oöverskådlig med mängder av
små och stora bolag, den är omöjlig för en vanlig medborgare att orientera sig i. Det är alltså
ett hinder mot insyn.
Enligt Inga-Britt Ahlenius mening utgör den
politiska logiken en blockad mot vad hon kallar
”en rationell verksamhet”.
– Om Göteborgs bolag hade varit en vanlig koncern där motsvarande problem uppstått hade det
varit lätt att städa upp genom att helt enkelt göra
sig av med folk. Men det går inte när människorna
är politiskt tillsatta och kommer från alla partier.
14
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På frågan om vad som behövs framöver är hon
tydlig.
– Vi behöver en ny kommunallag som tydligt
definierar och identifierar den tjänstemannastruktur som finns i dag. Kommunerna måste
också få en myndighetsform. När den första
kommunallagen skrevs utgjordes kommunerna
enbart av förtroendevalda. I dag finns en miljon
anställda och närmare två tusen bolag inom
Sveriges kommunsektor.

H

ans Lander för sin del framhåller 
Linköpings kommun och dess
koncern som ett exempel på lyckad
bolagsstyrning.
– Där har man lyckats skapa en bra relation
mellan styrelse, ledning och ägare, dels genom
ägardirektiven, men även via forum som ägar
dialoger vilka innebar att jag som koncern
ordförande fick rapportera till kommunen efter
varje styrelsemöte. W

Kommentar

FOTO: ROBIN ANDERSSON

KOMMUNINVESTS
ÖKADE BETYDELSE
Mattias Bokenblom kommenterar Kommuninvests betydelse
för kommunal finansiering, gröna lån och skuldförvaltning.
Många av oss arbetar i verksamheter
där nyckeltal och KPI:er (Key Perfor-

mance Indicator; ett begrepp som
används för att mäta prestation i en
verksamhet) med jämna mellanrum ska
jämföras och analyseras på längden
och tvären. Men när tidsperspektivet
sällan är längre än ett år kan det ibland
vara svårt att se det fulla värdet av
alla de små förbättringar och framsteg
som görs på kontinuerlig basis över en
längre tidsperiod.
I samband med att jag nyligen bytt
tjänst på Kommuninvest har jag haft
anledning att reflektera över de senaste
årens utveckling för bolaget, och skulle
med tre grafer vilja visa vilken betydelse
Kommuninvest har haft för kommunsektorns finansiering och skuldförvaltning.

munkoncerns upplåning 2010 till 2018.
Ju större andel av kommunkoncernens
upplåning som kommer från Kommuninvests desto längre till höger i figuren
befinner sig kommunen.
Det finns mycket intressant information att läsa ut i Figur 1. Precis som
avståndet mellan årsringarna på ett träd
markerar trädets tillväxt under ett givet
år så visar avstånd mellan kurvorna hur
stark Kommuninvests utlåningstillväxt
har varit. Figuren visar även att andelen
av landets kommunkoncerner som har
95 procent eller mer av sin finansiering
via Kommuninvest har ökat sjufalt
under åtta år och uppgår i dagsläget till
över 200 stycken.
Grön finansiering Tack vare Kommun

av grön finansiering ökat kraftigt och
uppgick vid utgången av 2017 till 135
stycken.
KI Finans Under våren 2014 lanserade

Kommuninvest skuldförvaltningsverktyget KI Finans. I och med lanseringen
fick landets kommuner, landsting och
regioner tillgång till ett kraftfullt system
för skuldportföljhantering, analyser och
simuleringar. Därmed kunde många
ekonomichefer skrota sina hemmabyggda excel-filer och börja använda
konsulter till annat än att dra ut rapporter vid månadsboksluten.
Tack vare KI Finans har Kommuninvest kunnat bygga upp en unik databas
för finansiella transaktioner i kommunsektorn, med det primära syftet att
ta fram jämförande nyckeltal för hela
kommunsektorn. Visste ni till exempel
att genomsnittsräntan i kommunsektorn
för närvarande ligger runt 1,3 procent?

muninvests betydelse för kommunal
finansiering har ökat över tid genom
att ange bolagets andel av varje kom-

invest har alla bolagets kunder tillgång
till grön finansiering för klimat- och
miljövänliga investeringar. Sedan lanseringen av bolagets produkt Gröna lån i
juni 2015 har också antalet kommuner,
landsting och regioner med någon form

FIGUR 1: KOMMUNINVESTS MARKNADS
ANDEL AV VARJE KOMMUNKONCERNS
UPPLÅNING 2010 – KV3 2018, %

FIGUR 2: ANTAL KOMMUNER OCH
LANDSTING/REGIONER MED GRÖN
FINANSIERING

FIGUR 3: LÅNEVOLYM I KI FINANS
OCH ANDEL AV TOTAL SKULD
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SAMTAL OM KOMMUNALFÖRBUND

Receptionen i Arboga kommunhus:

”Välkommen
till Köping!”

Köping, Arboga och Kungsör är tre syskon som bildade Västra Mälardalens kommunalförbund 2004. Idén med förbundet är att effektivisera
och minska kostnaderna i verksamheter som kan skötas tillsammans. Och
samarbetet berör många områden. Det handlar bland annat om räddningstjänst, löneadministration, telefoni och informationsteknik, upphandling,
parkeringstillstånd, bostadsanpassning och krisberedskap.
Dialog träffade Anders Röhfors, ordförande i direktionen för Västra
Mälardalens kommunalförbund och Åsa Öberg Thorstenson,
förvaltningschef för verksamheten.
TEXT: GÖRAN TIVENIUS FOTO: KARI KOHVAKKA
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Anders Röhfors, kommunstyrelsens
ordförande i Arboga samt ordförande
i direktionen för Västra Mälardalens
kommunalförbund.

Åsa Öberg Thorstenson,
förvaltningschef för
Västra Mälardalens
kommunalförbund.

a
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Dialog: Vilket var syftet med att bilda ert kommunalförbund?
Åsa Öberg Thorstenson: Det handlar om ekonomi,

effektivitet och kompetensförsörjning. 2004
bildades Västra Mälardalens Kommunalförbund som då hanterade räddningstjänsten. 2006
utökades samarbetet med ett antal administrativa
områden. Dessa är lönehantering, pensioner,
upphandling, inköp, bostadsanpassningsbidrag,
parkeringstillstånd, IT-drift, helpdesk för IT och
lönefrågor, skanning, arkivverksamhet, krisberedskap och säkerhetssamordning. Även förvaltning
av kommungemensamma system; till exempel
ekonomisystemet, personalsystem, telefoni samt
förvaltning av intranät och extern webbplats.
Delar av dessa administrativa områden
utnyttjas även av Surahammars kommun som
blev medlem i kommunalförbundet 2012.
Anders Röhfors: Utanför kommunalförbundet
samarbetar Köping, Arboga och Kungsör även –
i en gemensam nämnd – när det gäller överförmyndarverksamheten. Här deltar ytterligare två
kommuner: Hallstahammar och Surahammar.
18
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Dialog: Hur ser ni på skillnaden mellan ett kommunalförbund och ett bolag som ägs av flera olika
kommuner gemensamt?
Anders Röhfors: Ett kommunalt bolag styrs av po-

litikernas ägardirektiv och aktiebolagslagen. Det
gör ju inte ett kommunalförbund, vilket medger
en annan – och mer direkt politisk – styrning.
Dialog: Hur ser rollfördelningen ut mellan kommunerna och kommunalförbundet?
Anders Röhfors: Kommunalförbundet styrs
politiskt av en direktion med representanter för
medlemskommunerna. Respektive kommuns
kommunstyrelseordförande ingår i direktionen.
Vi har dessutom ett beredningsutskott där kommunstyrelseordföranden i respektive kommun
ingår. Sammantaget ger det förutsättningar för
en bra överblick.
Åsa Öberg Thorstenson: Ordförandeskapet i direktionen växlar mellan medlemskommunerna
varje tvåårsperiod. Till en början hade man
ettåriga mandatperioder, men det bedömde man
vara en alltför kort period.

De verksamheter vi har inom kommunalförbundet
är sällan politiskt kontroversiella.
ANDERS RÖHFORS

Dialog: Kung slår knekt heter det i ett talesätt. Vem
är kungen i detta sammanhang – kommunerna eller
kommunalförbundet?

Dialog: Vilka demokratiska aspekter ser ni på att
driva verksamhet i kommunalförbund?

Anders Röhfors: Förstås är det ägarna som ska be-

bund blir en egen kommun. Vi har 4–5 möten
i kommunalförbundet per år. Då handlar det
rätt mycket om att ta ställning till styrdokument
och liknande. I övrigt blir det inte så mycket
inblandning av direktionen. Däremot har samverkan mellan kommuncheferna ökat.
Det finns också en demokratisk risk att småpartier inte får ta plats i direktion, eftersom den
då skulle kunna anses bli för stor.
Det är viktigt att vara försiktig när man
beslutar om vilka områden som ska in i ett
kommunalförbund. Förbundet ska ju inte bli
större än kommunerna. För helt klart är insynen
sämre i ett kommunalförbund än vad den är i
den verksamhet som drivs i den traditionella
kommunala förvaltningen.
Åsa Öberg Thorstenson: Kommunikation är ett
verktyg för att nå ut till medborgarna om
verksamheten. Exempel är bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd. Här har
vi flyttat informationen från kommunalförbundets webbplats till kommunernas webbplatser.
Detta gör informationen mer lättillgänglig för
invånarna.

stämma. Det ska inte vara ”Vi och dom”, utan
”Vi – Tillsammans”.
Jag blev kommunstyrelseordförande i Arboga
2016. Två år senare blev jag ordförande i kommunalförbundet. Min bedömning är att kommunrepresentanternas engagemang i förbundet,
främst i form av delaktighet från direktionen,
måste öka. Som jag sa tidigare är samtliga medlemmars kommunstyrelseordföranden engagerade i förbundets direktion. Detta är en markering
av verksamhetens betydelse. Bra ur översiktsaspekt, men det tar samtidigt mycket tid för oss
som redan är upptagna i vår roll som kommunstyrelseordförande. Kanske bör man välja andra
förtroendevalda som i högre grad kan fokusera
mer på kommunalförbundets verksamhet …
Själv ser jag mig som en pragmatiker och vill
ha en stark styrning av organisationen. Det gäller inte bara den politiska ledningen, utan också
tjänstemannaledningen. Du Åsa träffar ju kommuncheferna och informerar om verksamheten
och vad som behöver göras. Det är viktigt.
Strävan efter ett fördjupat kommunsamarbete
mellan Köping, Arboga och Kungsör (se separat
artikel) har pågått sedan augusti 2016. Det har
också positivt påverkat samarbetet i kommunalförbundet, så det känns som att vi är en bit
på väg ...
Dialog: Ja, det kanske finns ett antal kommunala
bolag och kommunalförbund som tycker att det är
ganska skönt att arbeta i skuggan av den kommunala förvaltningen. Kommentar!
Åsa Öberg Thorstenson: Det kan nog stämma i

vissa fall. Ibland tror jag att kommunalförbunden har fått leva sina egna liv lite för mycket.
Och oavsett vad, så är det viktigt att alla kommunala verksamheter är en del av ett kommunkoncerntänkande.
Anders Röhfors: Absolut. Det är måste för en bra
kontroll och samordning och en övergripande
processutveckling.

Anders Röhfors: Risken är att ett kommunalför-

KORTFAKTA
VÄSTRA MÄLARDALENS
KOMMUNALFÖRBUND
•S
 amarbete mellan Köping, A
 rboga
och Kungsör. Surahammars
kommun är också med i delar av
samarbetet.
• Idén med förbundet är att effektivisera och minska kostnaderna
i verksamheter som kan skötas
tillsammans. Dit räknas bland annat räddningstjänst, löner, telefoni
och IT, upphandling, parkeringstillstånd, bostadsanpassningsbidrag,
arkivverksamhet, säkerhetssamordnare och krisberedskap.
• Inom administrationen är ungefär
75 personer anställda. Därutöver
har räddningstjänsten ungefär
40 heltidsanställda och ett 60-tal
deltidsanställda.
•V
 erksamheten inom Västra Mälardalens kommunalförbund leds av
en politisk direktion som består av
tio ledamöter samt tio ersättare.
Medlemskommunerna utser ordinarie ledamöter och ersättare via
respektive kommunfullmäktige.
Direktionen:
•F
 astställer budget.

Dialog: En annan demokratisk infallsvinkel är att de

politiska majoriteterna är olika i medlemskommunerna. En politiker kan få lokalt gehör för en fråga,
men när den kommer till kommunalförbundet, så
finns det inte majoritet att driva frågan i den riktning
som politikern förespeglat sina väljare. Är detta
någonting som ni har upplevt?
Anders Röhfors: Nej. De verksamheter vi har inom

kommunalförbundet är sällan politiskt kontroversiella.
Åsa Öberg Thorstenson: Det skulle möjligtvis vara
upphandlingsområdet, där det kan finnas olika
ideologiska synsätt.

•F
 astställer övergripande mål för
förbundets verksamhet.
•B
 eslutar i ärenden av större vikt.
•L
 eder och samordnar planeringen
och uppföljningen av förbundets
ekonomi och verksamheter.
•M
 öts ungefär fyra gånger per år.
www.vmkfb.se

Dialog: Hur överens är man om finansieringen och
hur mycket de enskilda kommunerna ska bidra med?
Anders Röhfors: [Skratt] Detta är en pågående
process, och är något av en fight där man

a
Kommuninvest Dialog #4 2018

19

TVÅ HUVUDFORMER
FÖR SAMVERKAN
Samverkan mellan kommuner och
landsting kan ske i olika former
bland annat genom kommunal
förbund och gemensam nämnd
Kommunalförbundet är en myndighet; en offentlig rättslig juridisk
person som har egen rättskapacitet och är fristående i förhållande
till sina medlemskommuner. Ofta
sägs kommunalförbundet vara en
slags specialkommun. Organisatoriskt är de uppbyggda på i princip
samma sätt som en kommun eller
ett landsting.
I april 2003 bildade fyra mindre
kommuner i norra Örebro län,
Lindesberg, Nora, Hällefors och
Ljusnarsberg, Sveriges första kommunalförbund för en samlad kommunalteknisk verksamhet: Bergs
lagens Kommunalteknik (BKT).
Numera benämns verksamheten
Samhällsbyggnad Bergslagen.
Gemensam nämnd
En gemensam nämnd är, i motsats
till kommunalförbund, inte en
egen juridisk person utan ingår i
en av de samverkande kommunernas eller landstingens politiska
organisation. Denna kommun
eller detta landsting brukar ofta
omnämnas som värdkommunen
eller värdlandstinget.
Källa: Sveriges Kommuner
och Landsting

både ger och tar. Finansieringen är en av de
stora stötestenarna i ett kommunalförbund.
Åsa Öberg Thorstenson: Samtidigt tycker jag att vi
överlag har ett positivt samarbetsklimat. Hur
många styrdokument som än finns, så betyder
relationer och förståelse för helheten alltid
mycket för slutresultatet.

Samarbetet blir tydligt när man går förbi
receptionen i Arbogas kommunhus och hör personalen inleda ett inkommande telefonsamtal
med orden: ”Välkommen till Köping!”

Dialog: Hur ser kulturskillnaderna mellan de tre kommunerna ut? Finns det till exempel någon syskonrang? Och hur påverkar det samarbetsklimatet?

Åsa Öberg Thorstenson: Vi har tydliga avläsbara

Åsa Öberg Thorstenson: Som förvaltningschef för
kommunalförbundet möter jag kommunstyrelseordföranden, kommunchefer, ekonomichefer
och HR-chefer [Human Resources; personalfrågor] i olika sammanhang. Här har olika
kommuner olika syn på sig själva. Någon tycker
att de kanske är mer betydelsefull, medan någon
annan tar steget tillbaka.
Den kulturella bakgrunden skiljer sig en del,
trots det korta avståndet mellan de tre kommunerna. Någon har en mer akademisk prägel,
någon bär sin historia mer än andra och så
vidare …
Anders Röhfors: Sedan de tre kommunernas
gemensamma avsiktsförklaring om ett utökat
samarbete, så har förtroendet oss emellan ökat.
Detta har också påverkat attityden i kommunalförbundet. Löser vi inte saker i kommunalförbundet, så kommer vi heller inte vidare i övrig
samverkan. Min tro är att alla ser att samverkan
är helt avgörande för vår överlevnad – för att vi
ska klara de välfärdsuppgifter som åligger oss
som kommuner. Vi klarar dem inte ensamma.
Dialog: Kan det finnas en inbyggd rivalitet i ett
kommunalförbund? Att alla vill ha så stor bit av
kakan själv, till exempel att förlägga så stor del av
verksamheten i den egna kommunen?
Anders Röhfors: I vårt fall är det så att hela
kommunalförbundets verksamhet är placerad
i Köping. Detta kan man förstås ha fördelningspolitiska synpunkter på. Å andra sidan finns det
praktiska argument för att ha allt på samma
ställe.
Åsa Öberg Thorstenson: Som förvaltningschef ser
jag ett värde i att ha verksamheten geografiskt
samlad. Samtidigt kan jag förstå dom som ser
värdet av att fördela personal mellan medlemskommunerna. Frågan blir nog större i kommunalförbund med stora reseavstånd.

20
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Dialog: Vilka resultat har kommunalförbundet
skapat? Har det till exempel underlättat kompetensförsörjningen?

kvalitativa och kvantitativa målsättningar för
verksamheten. Överlag känns resultaten bra,
men förbättringspotentialen är stor.
När det gäller kompetensförsörjningen så
har det inte varit särskilt svårt att rekrytera
nya medarbetare. Det gäller även de specialist
tjänster som kommunalförbundet har. Jag upplever att förbundet är en attraktiv arbetsgivare.
Många ser positivt på att jobba i en samarbetsorganisation.
Dialog: I vissa fall kan man skönja att en del anser det
som högre status att vara anställd i ett kommunalt
bolag jämfört med att vara anställd i en kommunal
förvaltning. Ser ni någon liknande skillnad när det
gäller ett kommunalförbund?
Åsa Öberg Thorstenson: Nej.
Dialog: Vilka betyg — ur demokrati-, ur effektivitetsoch ekonomiperspektiv — sätter ni på kommunal
förbundets verksamhet?
Anders Röhfors: När det gäller demokrati, så delar
jag inte ut ett högre betyg än ”godkänt”. Som
jag har sagt tidigare under vårt samtal handlar
det om otillräckligt politikerengagemang.
Åsa Öberg Thorstenson: En förklaring till det brist
ande engagemanget kan vara att kommunalförbundets arbetsområden inte upplevs som så
politiskt intressanta.
Effektiviteten ger jag ”godkänt”. En anledning är att man inte samordnade ordentligt
från början. Ett exempel är lönekontoren. När
de placerades tillsammans fick var och en ändå
fortsätta och göra lite som man ville. Men de
sista åren tycker jag att kommunalförbundets
roll som redskap för effektivitet och kvalitet har
blivit mer uppmärksammad.
Under 2018 har en inköpscentral bildats. Här
är styrningen både tydligare och mer bestämd.
När det gäller ekonomiska effekter tänker
jag först på upphandlingsverksamheten. Ett
betydelsefullt område som vi tittar på just nu är

Kan det finnas en inbyggd rivalitet i ett
kommunalförbund? Att alla vill ha så
stor bit av kakan själv?
verksamhetssystem. Där har det tidigare varit
fritt val, man har kunnat köpa de system man
själv vill. Nu kartlägger vi alla system som vi
arbetar med. Ambitionen är att vi ska minska
antalet kraftigt allteftersom avtalen löper ut.
När det gäller vård- och omsorgsverksamheten,
så kommer man i nästa upphandling att samsas
om ett enda gemensamt system. Samma gäller
för socialförvaltningen.
Anders Röhfors: Och detta är viktigt. En bättre
upphandling sparar miljonbelopp samtidigt som
den – när den görs rätt – även leder till högre
kvalitet och effektivitet.
Dialog: Vilken betydelse har entreprenörskap för ett
kommunalförbund?
Anders Röhfors: Entreprenörskap är kreativitet
och nya sätt att tänka. Det är viktigt att bejaka i
alla verksamheter. Här kan vi bli bättre.

Dialog: Ska man vara medlem i ett kommunalförbund
i vissa delar av verksamheten eller är det ”all in” som
gäller?
Anders Röhfors: Intressant fråga, där jag tycker

att det inte finns ett självklart svar. Att tillåta
delvis delaktighet kan underlätta rekrytering
av nya kommunmedlemmar. Samtidigt infinner
sig tanken på det logiska i att man är medlem
fullt ut.
Dialog: Vilka utvecklingsmöjligheter ser ni för ert
kommunalförbund?
Åsa Öberg Thorstenson: Vi behöver arbeta ännu
mer enhetligt. Digitalisering är också ett område
där vi ser stora värden i att samarbeta.
Anders Röhfors: Vi kan göra mycket bättre. Hela
tiden måste vi bära med oss insikten att kommunalförbundet är ett verktyg för medlemmarna. Och inte tvärtom. W
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Nu vill Köping, Arboga
och Kungsör ta ett kliv till
när det gäller samarbete!
Den nationella parlamentariska kommunutredningens uppgift är att ta fram en strategi
för att stärka kommunernas möjligheter att fullgöra sina åtaganden om att leverera välfärd
till sina invånare. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2019. Politikerna i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör är överens om att en fördjupad samverkan är viktigt
för att vara en mer konkurrenskraftig och attraktiv region för näringslivet och invånarna.
Det är också viktigt för att kunna fortsätta ge en bra service till medborgare och företagarna.
Tillsammans vill man bli försöksområde inom ramen för utredningen för att kunna pröva
hur gemensamma resurser kan användas mer effektivt genom avtalssamverkan. Kan de tre
kommunernas samarbete bli ett föredöme för Sveriges övriga kommuner?
TEXT: GÖRAN TIVENIUS FOTO: KARI KOHVAKKA

Dialog: I maj i år antog riksdagen ett beslut om förenklad
avtalssamverkan mellan kommuner, landsting och regioner. Det blir nu enklare och säkrare att samarbeta över
kommungränserna. Kommuner och landsting ska kunna
överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun
eller ett annat landsting. Civilminister Ardalan Shekarabi
ser beslutet som ett verktyg i arbetet för att kunna säkerställa god och likvärdig service var man än bor i landet.
Särskilt viktigt blir det för små kommuner som kan ha svårt
att rekrytera specialistkompetenser, anser han.
Vilken påverkan har beslutet för samarbetet mellan
Köping, Arboga och Kungsör?

Tillsammans har vi inventerat områden som är
lämpliga för avtalssamverkan. Och områdena är
många. Det känns som att vårt KAK-samarbete har
kommit ganska långt och att vi gärna delar med oss
till övriga Sverige.
Hittills har vi inte formellt engagerats som pilotprojekt. Ändå känner vi ett stöd av kommunutredningen.
Hur som helst har vi sagt att vi inväntar inte utredningen. Jag ser ett momentum för våra tre kommuner som
vi vill utnyttja. Vi går vidare. Vi vet att var och en är vi
för små för att klara de framtida välfärdsutmaningarna. Vi har inte musklerna. Därför måste vi samarbeta.

Anders Röhfors: Det ger oss stora möjligheter i en syn-

nerligen viktig fråga.

Dialog: Vad har hänt sedan ni 2016 bestämde er för ett
rejält samarbete?

Dialog: Köping, Arboga och Kungsör (KAK) har bjudit in
sig själva för att utgöra ett pilotprojekt inom ramen för
den kommunutredning som försöker hitta en strategi för
Sveriges kommuner att kunna fullfölja sina uppgifter i
framtiden. Berätta!

Anders Röhfors: Viktigast av allt – vi har kommit närma-

Anders Röhfors: Vi är tre små grannkommuner som har
funnit varandra när det gäller värdet av att samarbeta. I augusti 2016 skrev vi under en avsiktsförklaring
om detta.
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re varandra när det gäller förtroende, vilket är grunden
för att arbeta tillsammans. Förtroende kan som bekant
ta mycket lång tid att bygga upp, men det kan också
raseras väldigt fort.
Åsa Öberg Thorstenson: Sedan har vi som sagt hittat så
många områden som är lämpliga för samarbete. Inventeringen initierades av politikerna och har genomförts
av tjänstepersonerna. Därefter har förslagen hamnat

a

Tillsammans har vi
möjlighet att utveckla
det goda samhället.
Kommuninvest Dialog #4 2018
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17

MÖJLIGA SAMARBETSOMRÅDEN FÖR KÖPING,
ARBOGA OCH KUNGSÖR
1. Socialtjänst
2.	Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) samt
Medicinskt ansvarig för
rehabilitering (MAR)
3. Hemtjänst
4.	Sjuksköterskejour
5.	Vuxenutbildning samt 
Svenska för invandrare
6. Gymnasieskola
7. Särskola
8.	Skolformer för elever
med särskilda behov
9. Vatten och avlopp
10.	Geografiskt informations
system
11. Översiktsplan
12. Rekrytering och bemanning
13. Näringsliv och turism
14. Säkerhet
15. Beredskap
16. Ekonomi
17.	IT-systemförvaltning,
upphandling och inköp
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på politikernas bord för samtal och beslut.
Redan nu är samarbeten påbörjade. Ett exempel
är en gemensam medicinskt ansvarig sjuksköterska – en ansvarig person för alla tre kommunerna.
Denna tjänst aktiveras våren 2019. Ett annat
område är hemtjänsten. Gemensamma vård- och
omsorgssystem och system inom socialtjänsten är
ytterligare exempel.
Det är också helt okej att två kommuner inleder ett samarbete för att sedan bjuda in den tredje
att haka på.
Dialog: De tre kommunerna har olika politiska majori-

teter. Vad betyder det för samarbetsutvecklingen?
Anders Röhfors: För mig som pragmatiker spelar

det ingen roll. Ytterst har det att göra med personer. Sedan avsiktsförklaringen 2016 har vi talat
mycket med varandra. Min uppfattning är att vi
har kommit framåt och skapat förtroende oss tre
kommuner emellan. Detta är angeläget, eftersom
långsiktig hållbarhet kräver samsyn.
Åsa Öberg Thorstenson: Snarare kan det bli en energi
av de skillnader som olika politiska majoriteter
innebär.
Dialog: Ni har bland annat arbetat fram en gemensam
näringslivsstrategi. Detta i samråd med näringslivet.
Vad förväntar ni er för resultat?
Anders Röhfors: I hög utsträckning handlar strategin
om attraktivitet och kompetensförsörjning. Dessa
frågor är avgörande för västra Mälardalsregionen
tillväxt. Här har vi ett bra samarbete med näringslivet. I denna styrgrupp sitter näringslivsprofilen
Lars-Erik Wige som ordförande.
Blandningen av politiker och näringslivsrepresentanter är nyttig. Politiken lär sig hur

näringslivet fungerar. Och näringslivet lär sig hur
politiken fungerar. Ofta upplevs de politiska processerna som långsamma. Kan vi visa att processen leder till helhetssyn och att förändringen är
grundligt förberedd och förankrad, så ser jag att
näringslivet har förståelse för tidsåtgången.
Då kan genomförandetiden gå rätt snabbt.
En av de saker vi har talat om är att näringsliv
och kommun ska arbeta gemensamt med rekrytering.
Dialog: Hur viktigt är det att engagera näringslivet
i de övergripande samarbetsplanerna?
Anders Röhfors: En kommun måste samarbeta med
alla. Näringslivet kommer inte att klara framtida
utmaningar själv. Kommunen kommer inte att
klara framtida utmaningar själv. Men tillsammans – civilsamhället inräknat – har vi möjlighet
att utveckla det goda samhället.
Dialog: Ni har valt ut sjutton olika områden att samverka inom (Se separat faktaruta). Var det svårt att
hitta dem?
Anders Röhfors: Nej. Jag tror vi har 56 till [skratt].
Många av idéerna kommer från möten med
förvaltningschefer och ledningsgrupper. De första
sjutton områdena är prioriterade. Och någonstans måste man börja.
Åsa Öberg Thorstenson: Intressant är också att det
finns en stor bredd av samarbeten.
Notera också att alla förslag föregås av en
utredning innan beslut tas om samarbete. Vissa
utredningar är påbörjade. Andra är redan klara
för beslut. Den gemensamma näringslivsstrategin
är redan beslutad. När det gäller de exempel som
jag nämnde tidigare – medicinskt ansvarig sjuk-

Politiskt är det absolut inte moget att göra kommunsammanslagningar. På sikt kan det bli följden.
ANDERS RÖHFORS

sköterska och hemtjänst – tas de upp för beslut i
början av 2019.

och rött (problem) konstaterar vi område för
område hur samarbetet utvecklas.

Dialog: Finns det avläsbara målsättningar för
respektive samarbetsområde?

Dialog: Samarbete eller sammanslagning? Kan det bli
aktuellt att slå ihop de tre kommunerna?

Anders Röhfors: Vissa har vi kommit långt med,
medan andra områden är parkerade. De senare
av anledningen att det inte är så enkelt att hitta
relevanta och verklighetsanpassade mål.
Åsa Öberg Thorstenson: Det är viktigt att inte bara
formulera mål utifrån ekonomiska faktorer. Kvalitetsmålsättningar är oerhört viktigt att ha med.
Anders Röhfors: Vi får heller inte glömma aspekter
som kompetensförsörjning och sårbarhet.

Anders Röhfors: Politiskt är det absolut inte moget
att göra kommunsammanslagningar. På sikt kan
det bli följden. Här ser jag ett förhållandevis
långt tidsperspektiv – kanske tre eller fyra mandatperioder. Om det blir en sammanslagning så
har den underlättats av det samarbete vi har haft
fram till dess.

Dialog: Vilka är de viktigaste av de sjutton områdena?
Åsa Öberg Thorstenson: Det jag har hört från

politikerna är vård och omsorg. Detta med stark
koppling till kompetensförsörjning. Och skolan,
där det till exempel är viktigt att inte konkurrera
mellan orterna med samma gymnasieutbildningar.
Det handlar också om lärarrekrytering och att
skapa bra kvalitet på de tre kommunernas samlade utbildningsutbud.
Dialog: Ser ni några områden som inte lämpar sig

för samarbete?
Anders Röhfors: I princip inte. Sedan kan det finnas
problem under resans gång. Men de är till för att
lösas.
Dialog: Jag har förstått att det till exempel inom skol-

området inte är aktuellt med några nedläggningar.
Är det priset för att undvika politiska konflikter? Hur
mycket av kompromisser pallar ett samarbete för?
Anders Röhfors: Den här problematiken kommer
vi säkert att möta i framtiden. Speciellt i tider
då kommunernas resurser krymper kommer
verksamheter att ställas mot varandra. Man blir
helt enkelt tvungen att prioritera. Ta en situation
där restiden till en alternativ verksamhet kanske
bara är tjugo minuter. Då kanske det är rimligt
att ta bort en verksamhet.
Dialog: Hur utvärderas samarbetet?
Anders Röhfors: Vi har regelbundna möten. Med

färgskalan grönt (allt okej), gult (mittemellan)

Dialog: I vilken utsträckning handlar motståndet från

politiker om risken att förlora makt? Tre kommun
styrelseordförande ska bli en. Tre kommunfullmäktige ska bli en. Och så vidare.
Förstås finns också demokrati- och identitets
aspekter.
Anders Röhfors: Nu är jag inte så känslig för egen

del, eftersom jag är pensionär. Men visst handlar
det mycket om identitet. Arboga är en egen kommun. Vi är Arbogabor med vår egen historia.
Detta är känsligt. Urgamla kulturer kan man inte
ändra snabbt genom politiska klubbslag.
Naturligtvis inställer sig maktfrågan. Hur ska
den fördelas? Ska allt styras från kommun x och
inte längre från Arboga?
Dialog: Ser ni några medborgardemokratiska problem
med ett utökat samarbete? Att det till exempel blir
svårare att få insyn?
Anders Röhfors: Jag tror att de som bor i kommu-

nerna vill ha en god service och har förståelse för
att samarbete behövs för att leverera den.
Sedan kan det finnas politiska grupper som
kan känna sig obekväma. Men det handlar i hög
utsträckning om vår förmåga att kommunicera
samarbetets utveckling och effekter. Här måste
vi skapa en fungerande dialog, ett område där vi
ibland brister.

SAMARBETET
I SAMMANFATTNING
Politikerna i kommunerna i västra
Mälardalen är överens om att en
fördjupad samverkan är viktig för
att bli en mer konkurrenskraftig
och attraktiv region för näringslivet
och invånarna. Ett angeläget syfte
är också att utveckla servicen till
medborgare och näringsliv.
Samhällsförändringar gör att
kommunerna har stora utmaningar
framför sig som kommer att påverka förutsättningarna:
•Ö
 kade behov av bostäder, utbildning och äldreomsorg.
•F
 örändrad näringslivsstruktur
och växande arbetsmarknadsregioner.
•Ö
 kade förväntningar på
digitalisering och annan teknisk
utveckling.
•Ö
 kade krav på valfrihet och en
likvärdig service med god kvalitet
Den 31 augusti 2016 undertecknades en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan Köping, Arboga, Kungsör, Västra Mälardalen i
Samverkan och Industriföreningen
Västra Mälardalen. Avsiktsförklaringen har därefter beslutats i
respektive kommunstyrelse.
Därefter har en plan för den
fördjupade samverkan arbetats
fram. Samtliga kommunala verksamheter omfattas och det är stort
engagemang i frågan.

Dialog: Hur viktigt är det att viljan till förändring

kommer nedifrån, det vill säga kommunerna, och
inte från staten?
Anders Röhfors: Det är jätteviktigt. Kraften är
mycket starkare på kommunal nivå. W
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Kommuninvests
upplåning växer
— och är allt grönare
De svenska kommunernas och landstingens
lånebehov växer stadigt, samtidigt som Kommun
invests andel av utlåningen till välfärdsutbyggna
den blir allt större. Det leder till att Kommuninvests
upplåning växer — och den sker allt oftare i form
av gröna obligationer. Dialog har mött svenska
investerare och talat om deras syn på Kommuninvest som utgivare av obligationer.
TEXT: ANDERS BORG FOTO: REN RAN

U

nder hela 2000-talet har
Kommuninvest ökat sin
andel av den svenska
kommunsektorns upp
låning. Huvudorsaken är
förstås tillströmningen av
nya medlemmar, som gett
nya kommuner, landsting
och kommunala bolag tillgång till finansiering
från Kommuninvest. En annan bidragande
faktor är skärpta regelverk som fått till följd att
de stora svenska bankernas konkurrenskraft
minskat inom det kommunala området. Under
det senaste hela räkenskapsåret, 2017, uppgick
Kommuninvests totala utlåning till 310 miljarder kronor, varav nyutlåningen under året var

33,1 miljarder. Detta innebär att man står för
hälften av kommunsektorns lånefinansiering.
I takt med den allt större utlåningen har följaktligen även Kommuninvests behov av finansiering på kapitalmarknaden vuxit. Kommuninvest
är sedan många år en respekterad upplånare hos
centralbanker, offentliga institutioner och affärs
banker världen över. Samtidigt är och förblir
den svenska marknaden för upplåning central
för Kommuninvest.
– Vi ägs till 100 procent av svenska kommuner
och landsting och har all vår utlåning i Sverige,
det gör den svenska marknaden jätteviktig för
oss. Det är ett faktum som är väl känt bland de
svenska investerarna och under 2018 sker hälften
av vår upplåning i Sverige, säger Tobias Land- a
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”Den globala marknaden för gröna
investeringar har vuxit lavinartat
och det är glädjande att konstatera
att Sverige ligger i framkant av
utvecklingen när det gäller grön
upplåning”, säger Alexander
Gullnäs på Handelsbanken.

ström, biträdande chef för skuldförvaltningen på
Kommuninvest.
Den bilden bekräftas av både Alexander Gullnäs, som bland annat förvaltar Handelsbanken
Livs traditionella ränteportfölj, Mikael Rosell,
förvaltare av Handelsbankens långränteportfölj och ränteavkastningsportfölj och Thomas
Bäck, ansvarig förvaltare för flera av Swedbanks
räntefonder.
– Kommuninvests obligationsutgivning har
vuxit kraftigt de senaste tio åren och därmed har
man blivit en väldigt stor aktör på den svenska
marknaden, konstaterar Alexander Gullnäs och
får medhåll av Thomas Bäck:
– I en tid när svenska statens upplåningsbehov är begränsat och Riksbanken köper upp
en betydande del av de statsobligationer som
emitteras, så blir den kommunala upplåningen
allt viktigare på räntemarknaden.

G

emensamt för de aktörer som köper
Kommuninvests obligationer är att de
i huvudsak handlar med obligationer
utgivna av institutioner eller företag
med hög kreditvärdighet och det är en begränsad
skara emittenter som uppfyller de kriterierna.
Tobias Landström på Kommuninvest menar
att det egentligen bara finns tre betydande till
gångsslag med högsta kreditvärdighet på den
svenska obligationsmarknaden: statsobligationer, bostadsobligationer och Kommuninvests
obligationer.
– Eftersom risken i Kommuninvests obligationer
i princip är densamma som för statsobligationer,
samtidigt som vi erbjuder högre avkastning, så
är vi ett väldigt bra komplement på marknaden.
Högre avkastning, men likvärdig kreditrisk.
För obligationsköparna är det inte bara den
låga risken som är viktig, utan också att obligationerna går att omsätta under sin löptid.
– Vi behöver ha värdepapper med god likviditet, eftersom vi är aktiva förvaltare och kontinuerligt byter löptider och syn på ränteutvecklingen, säger både Thomas Bäck på Swedbank
och Alexander Gullnäs på Handelsbanken.
För att öka likviditeten, det vill säga att
marknadsaktörer upplever att obligationerna
aktivt köps och säljs och att detta enkelt låter sig
göras, har Kommuninvest ett samarbete där en
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grupp stora affärsbanker fungerar som så kal�lade market makers vilka garanterar likviditeten
i ett värdepapper genom att tillhandahålla köpoch säljkurser. Dessutom arbetar Kommuninvest
aktivt för att attrahera nya investerare – ju fler
investerare, desto bättre likviditet har Kommuninvests obligationer.
Den mest utmärkande utvecklingen på den
svenska obligationsmarknaden är det kraftigt
ökande intresset för grön upplåning, även det ett
område där Kommuninvest har en framskjuten
position. Redan Kommuninvests första gröna
obligation 2016 blev övertecknad tre gånger
och varje gång som Kommuninvest har emitterat
grönt sedan dess har man mötts av ett
stort köpintresse.
– Den globala marknaden för gröna investeringar har vuxit lavinartat och det är glädjande
att konstatera att Sverige ligger i framkant av
utvecklingen när det gäller grön upplåning,
säger Alexander Gullnäs på Handelsbanken och
fortsätter:
– För att vi ska lyckas uppnå miljömålen från
klimatkonferensen i Paris och i FN:s Agenda
2030 behöver institutionellt kapital styras till
mer hållbara investeringar. Därför har Handelsbankens olika fonder ett mycket stort fokus på
att investera grönt, betonar Alexander Gullnäs.

H

ans kollega på Handelsbanken,
Mikael Rosell, pekar på en tydlig
förändring hos dem som investerar
i bankens olika fonder.
– Tidigare var det primärt avkastning som
stod i centrum för andelsägarna. Nu resonerar
våra investerare allt mer kring hållbarhets
aspekterna och om vi blickar framåt några år är
vi övertygade om att klimatpåverkan kommer att
vara ännu mer i fokus, både för institutionella
placerare och för privatpersoner, säger han och
Alexander Gullnäs fyller i:
– I vissa fall har gröna obligationer emitterats
med lite lägre ränta, men då likviditeten har visat
sig vara något bättre så är vår tes att över obligationens livslängd är den förväntade avkastningen
åtminstone i paritet med icke gröna obligationer.
Mikael Rosell menar att det vi ser nu är början
på en helt ny era där hållbarheten är central.
– Allt fler företag publicerar i dag årliga håll-

Förr fick jag bara frågor om avkastning från mina
kunder. Nu är frågan om hållbarhet lika viktig.
THOMAS BÄCK, SWEDBANK

barhetsrapporter och vi på Handelsbanken gör
noggranna genomlysningar av alla värdepapper
innan vi fattar beslut om att investera, fortsätter
Mikael Rosell.
Han får medhåll av Thomas Bäck på Swedbank som konstaterar att det inte finns någon
motsättning mellan avkastning och hållbarhet,
utan att avkastningen tvärtom på lång sikt
gynnas av ett hållbarhetstänkande.
– Förr fick jag bara frågor om avkastning
från mina kunder. Nu är frågan om hållbarhet
lika viktig, och allt oftare kommer hållbarhetsfrågan först. Swedbank arbetar aktivt för att
öka inslaget av hållbarhet i våra portföljer med
inriktning mot att investeringarna ska uppfylla
FN:s hållbarhetsmål.

B

åde Swedbank och Handelsbanken
anser att svenska kommuner och
landsting har en stor möjlighet att få
finansiering från institutionella placerare till projekt som stöttar miljö och hållbarhet.
– Kommunerna har en jättechans att bidra
till omställningen till hållbara investeringar och
Kommuninvest kan säkerställa att pengarna
verkligen går till kloka investeringar, säger
Mikael Rosell och fortsätter:
– Det är en utmaning för Kommuninvest
att åskådliggöra hur pengarna man får in från
obligationsutgivning används. När en kommun
bygger ett nytt reningsverk eller gör någon
annan hållbar infrastrukturinvestering med en
bra finansiering – då är det samtidigt en vettig
investering för till exempel andelsägarna i våra
fonder.
Den bild som både Swedbank och Handelsbanken målar upp, bekräftas av Tobias Landström på Kommuninvest.
– Under senare år har det blivit mycket viktigare

för investerarna att känna till de bakomliggande
orsakerna till Kommuninvests upplåning, och
det är framför allt hållbarhetsaspekterna som
väger allt tyngre. Köparna vill veta vilken nytta
deras investerade kronor gör.
– Vi möter i dag helt nya investerare som vill se
vad pengarna används till, som inte bara tittar på
avkastning och som inte köper våra konventionella obligationer utan bara är intresserade av att
investera grönt, understryker Tobias Landström.

D

e senaste åren har obligationsmarknaden präglats av extremt låga räntor
och omfattande interventioner från
centralbanker runt om i världen.
Men under senhösten 2018 ser investerarna en
förändring närma sig.
– Just nu befinner vi oss i ett läge som är både
osäkert och spännande. Centralbankerna har
börjat höja räntorna igen och drar samtidigt ned
på stödåtgärderna som infördes efter finans
krisen. Till och med den försiktiga svenska Riksbanken har aviserat den första räntehöjningen
på länge, säger Mikael Rosell på Handelsbanken
och förutspår större kurssvängningar för räntebärande värdepapper framöver.
Både hans kollega på Handelsbanken
Alexander Gullnäs och Thomas Bäck på Swedbank bedömer att det är en utveckling som
kommer att gynna Kommuninvest som obligationsutgivare.
– Under den långa perioden med mycket låga
räntor har vissa investerare valt obligationer
med lägre kreditvärdighet, det vill säga med
högre risk, för att få en bättre avkastning. Inför
ett förändrat, mer osäkert marknadsläge är de
nu på väg tillbaka till lågriskinvesteringar som
Kommuninvest, stats- eller bostadsobligationer,
avslutar Alexander Gullnäs. W

— Kommuninvests obligationer
ger högre avkastning, men har
lika låg risk som statsobligationer,
säger Tobias Landström, biträdande chef för skuldförvaltningen
på Kommuninvest.
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Välfärdsinvesteringen

Vätgas
i Vårgårda
TEXT: GUSTAV JUNTTI
FOTO: VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB

I

november och december tog
Vårgårda Bostäder AB i bruk det
nya energisystem som installerats i
kvarteret Klockarebolet. Avtalet med
fjärrvärmeleverantören är avslutat, och
Sveriges första självförsörjande flerfamiljs
hus vad gäller värme, varmvatten och
fastighetsel är nu i drift. 500 kvadratmeter
solceller på taket producerar el till det
första av totalt sex hus i miljonprogrammet på Backgårdsgatan som renoveras
och utökas med ett tredje våningsplan.
Överskottet lagras i batterier som håller
cirka två dagars elkonsumtion. Sommartid
blir det snabbt överskott. Då omvandlas
elen till vätgas som förvaras för att vintertid användas i en bränslecell som driver
elproduktion till värmepump och husets
elbehov. Målet är noll köpta kilowatt
timmar energi per kvadratmeter, liksom
att koldioxidutsläppen beräknas till noll
vid full drift. En sådan energisnål lösning
innefattar dyr teknik, ombyggnationer
och rejäl isolering. Investeringskostnaden
för de 118 ombyggda och 54 nybyggda
lägenheterna är 270 miljoner kronor, en
summa som finansieras av Gröna lån från
Kommuninvest. W
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Krönika

LYSANDE IDÉER I SKÖVDE
Trots fortsatt ökande CO2-utsläpp

och två färska larmrapporter om
klimatet och den biologiska mångfalden1 finns det ljusglimtar. Priserna på
förnybara energilösningar fortsätter att
falla, snabbt. Exempelvis har kostnaden
för solceller minskat med mer än 70
procent sedan 2010.
På flera håll i världen är solenergi nu
det mest konkurrenskraftiga alternativet för ny energiproduktion. Det internationella energiorganet IEA förväntar
sig att solenergi och andra förnybara
energilösningar står för 70 procent av
det globala nytillskottet av energiproduktion fram till år 2023.
I Europa stimuleras efterfrågan av att
EU nyligen beslutat slopa importtullar

på solceller från Kina. Från augusti i år
behövs det i Sverige inte heller bygglov
för att montera solcellspaneler eller
solfångare som följer byggnadens form
inom ett detaljplanerat område. Det här
väntas ytterligare spä på intresset för
den snabbväxande solenergin. I Sverige
växte den installerade kapaciteten med
mer än 50 procent under 2017.
Än så länge täcks dock mindre än
1 procent av det svenska energibehovet
av solenergi. Forskare kopplade till Chalmers, som för Energimyndighetens räkning undersökt saken, menar att minst
10 procent av Sveriges energiförsörjning
2050 borde kunna komma från solenergi,
och har uppskattat att 132 miljoner kvm
takyta skulle kunna användas.

Som vanligt i energisammanhang är
kommunerna tidigt ute och driver
utveckling. Ystad Energi har uppmärksammats för sin användning av sol
energi i ett fjärrvärmesystem. Göteborg
Energi har fattat beslut om att bygga
Sveriges största solcellspark i Säve, som
kommer producera el till 1100 villor.
Boxholm, Katrineholm, Vadstena, Varberg och Ödeshög tillhör de kommuner
där det finns mest installerad effekt
solceller per invånare.

ekonomi-, miljö- och fastighetsavdelningarna av det skälet utökat sitt
samarbete.
Ganska snart insåg man att fastighetsavdelningens krav på att investeringar behövde återbetala sig på
mindre än tio år var ett kraftigt hinder
för solceller, vars återbetalningstid var
något längre men där den ekonomiska
livslängden var 30 år. Efter att ha reviderat de interna reglerna och utvecklat
nya kalkyler som beaktar investeringens hela livscykel, blev resultaten att
satsningen på solceller kunde utökas
från 700 kvm till 7 000 kvm.

På flera håll i världen
är solenergi nu det mest
konkurrenskraftiga
alternativet för ny
energiproduktion.

Ett annat internt hinder var inom
ekonomistyrningen, nu avseende glödlampor. När Skövde funderade på att
byta ut befintliga glödlampor insåg man
att incitament för att investera i LEDbelysning saknades, då investeringen
belastade verksamhetens budget år ett
men elkostnader ingick i hyran. Även
detta hinder togs bort och LED-lampor
installerades.
Sitter din kommun med interna
hinder som hindrar investeringar i förnybara och energisnåla lösningar? Låt
er inspireras av Skövde!

Och i Skövde tiofaldigar man sina
planerade investeringar i solenergi.
Även här handlar det om att ta bort
trösklar och hinder, som Bas Thijssen,
finanscontroller på Skövde kommun,
berättade vid ett seminarium på KOMMEK (Mötesplats för alla som arbetar
med ekonomi och styrning i kommuner, landsting och regioner) i augusti.
Men hindren var av interna slag och
upptäcktes först när Skövde kommun
börjat använda sig av Gröna lån och

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef, Kommuninvest
1)

 n rapport från FN:s klimatpanel IPCC pekade
E
på vikten av att begränsa den global uppvärmningen till 1,5 grader; en rapport från WWF visade
att mängden vilda ryggradsdjur minskat med
60 procent mellan 1970 och 2014.

a
Kommuninvest Dialog #1 2018

31

Axel-priset Kommuninvest 2018
Med ambitionen att lyfta fram personer som stärker tilliten till den offentliga
sektorn har Kommuninvest tillsammans konsultbyrån Public Partner instiftat
Axel-priset. De första två mottagarna utsågs i början på december 2018.

Namn: Ola Schön.
Ålder: 64 år.
Arbete: Kanslichef, Södertälje
kommun sedan 25 år. Arbetat för
kommunen sedan 1983.
Utbildning: Förvaltningslinjen vid
Socialhögskolan i Örebro, examen
1978.
Familj: Fru Kristina.

OLA SCHÖN
KANSLICHEF SÖDERTÄLJE KOMMUN

kanske inte syns så mycket men alltid finns med
i bakgrunden och arbetar för att hanteringen
av politiska ärenden och beslut ska rulla på så
smidigt som möjligt.

Grattis! Hur känns det?

– Det känns stort, glädjande och så blir jag stolt.
Blev du överraskad?

– Ja, väldigt. Jag visste inte att man förekom i
sådana sammanhang. Jag är naturligtvis jätte
glad personligen, men även för att priset uppmärksammar en yrkesgrupp i kommunerna som

I prismotiveringen talas det särskilt om att du ansvarat för en väl fungerande ärende- och beslutsprocess
i en unikt händelserik och mångfacetterad kommun.
Hur arbetar du?

FOTO: MARTIN RIDNE

– Det stämmer, i Södertälje händer det mycket.
Det är viktigt att arbeta med hela ärende
processen. Jag försöker alltid ha en bild av hur
ärenden vandrar i organisationen, från nämnd
till fullmäktige.
Har du metoder eller sätt som även andra kommuner
skulle kunna ha nytta av?

– Att vara lyhörd, förberedd och veta vilka frågor som är på gång och ha sin bild av vilka visioner som finns i de politiska styrdokumenten.
Vi har en organisation där nämndsekreterare
tillhör det stadskansli där jag är chef, så genom
dem har vi god koll på ärendens väg igenom
beslutskedjan. Vi har även ordnat så kommunens olika sammanträden sker på tider som är
bra i förhållande till övriga delar i kedjan, så
att ärendena snabbt kan vandra i rätt ordning
mellan instanser.
Priset ges till någon som personifierar tjänste
personsidealen. Vilka är dessa kännetecken?

– Vi måste visa att vi är effektiva, följer samtliga
regelverk och tar uppdraget på allvar. Jag tänker
ofta på att tilliten som människor har till kommuner och hela den offentliga sektorn inte är
något vi kan ta för givet.
Vad innebär det att du erhållit Axel-priset 2018?

– Det är som sagt stort och en unik händelse i
mitt yrkesliv. Jag börjar närma mig pensionsåldern, så det är ett kvitto på att det man har
gjort under åren här varit rätt hyfsat. W
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LINA DAHLBÄCK
EKONOMICHEF MALÅ KOMMUN
Grattis! Hur känns det?

– Tack! Det känns väldigt hedrande. Jag blev
jätteglad! Man tänker ju ofta att man bara jobbar på i sin lilla värld och ingen kanske märker
så mycket av det. Så det var väldigt roligt.
Blev du överraskad?

– Absolut! Vi hade precis svarat på några offerter så när jag fick ett telefonsamtal om ett pris
trodde jag det hade med dem att göra.
I prismotiveringen talas det särskilt om att du har
utvecklat en resursfördelningsmodell som ni använder i kommunen. Vad är det för något?
– Ja, vi har tillsammans med SKL utvecklat en

modell där vi utifrån den kommunala kostnadsutjämningen sätter prislappar på de olika
åldersgrupperna som finns i kommunen. Sedan
jämför vi den egna verksamheten när det gäller
ambitionsnivå och effektivitet med den genomsnittliga nivån enligt utjämningssystemet.
Vad lärde ni er om den egna verksamheten då?

– Att vi delvis stack ut. Vi är exempelvis dyra
inom en del områden, som äldreomsorgen. Det
ger politikerna möjlighet att prioritera bättre och
skapar ett bättre underlag för politiska beslut.
Är detta ett system som även andra kommuner
skulle kunna ha nytta av?

– I allra högsta grad. Vi är redan inne i ett arbete där vi ska hjälpa Arjeplogs kommun. Många
andra kommuner i vår region har efterfrågat
just en sådan här modell.
Är det några speciella utmaningar med att arbeta i
en liten kommun med en minskande befolkning?

– En liten kommun ska ju utföra samma arbete

som alla andra, bara i mindre omfattning. Alla
delar ska ju finnas, samtidigt som samhället
också ska vara attraktivt att bo. När man har
höga kostnader för kärnverksamheten innebär
det en utmaning.
– Det finns många fördelar också, såsom
närheten. Vi är en liten organisation, där goda
förutsättningar finns för att kunna se hela
kommunen som en enda koncern och arbeta
tillsammans med exempelvis föreningsliv och
näringsliv för allas bästa. W

Namn: Lina Dahlbäck.
Ålder: 31 år.
Arbete: Ekonomichef i Malå
kommun, har jobbat inom
kommunen sedan 2012.
Utbildning: Civilekonom
Familj: Man och två barn.
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På gång

Medlemssamråd 2019
Mellan den 15 och 31 januari genomförs Kommun
invests medlemssamråd. De är ett forum för
information, inspiration och samtal i ägarkretsen.
Inbjudna att delta är förtroendevalda samt nyckel
tjänstemän i kommuner, landsting och regioner
som är medlemmar i Kommuninvest.
Vi ser gärna att representanter både från majoritet
och opposition deltar. Varmt välkommen!
Sollefteå
Program

11.45 Registrering
12.00 Lunch
12.45	Samråd
16.00 Slut för dagen

Anmäl dig redan i dag på
www.kommuninvest.se/samrad

Lycksele
16 januari
Ansia Resort
Sommarvägen 1
Luleå
15 januari
Stadshuset
Rådstugatan 11

17 januari
Hotell Hallstaberget
Hallsta

Sundsvall
15 januari
Elite Hotel Knaust
Storgatan 13

Borlänge
22 januari
Domnarvsgården
Kontorsviksvägen 1
Örebro
23 januari
Rådhuset
Drottninggatan 9

Gävle
16 januari
Förvaltningshuset,
Kyrkogatan 22
Arlanda
31 januari
Clarion Hotel
Arlanda Airport
Tornvägen 2

Kil
24 januari
Kils kommunhus
Östra Torggatan 2D

Stockholm
30 januari
Scandic Klara
Slöjdgatan 7

Trollhättan
24 januari
Trollhättans stad
Gärdhemsvägen 9
Kungsbacka
23 januari
Hotell Halland
Storgatan 35
Värnamo
22 januari
Gummifabriken
Jönköpingsvägen 15

VILL DU LÄMNA EN
MOTION TILL STÄMMAN?
Sista datum för att lämna motioner till
föreningsstämman är den 31 januari.
Motioner kan skickas för vidarebefordran till styrelsen genom förenings
styrelsens sekreterare Ulf Bengtsson.
Ulf.Bengtsson@kommuninvest.se
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Hässleholm
30 januari
Hässleholm Kulturhus
Vattugatan 18
Lund
29 januari
Grand Hotel
Bantorget 1

Söderköping
17 januari
Söderköping Kommun
Margaretagatan 19

Kalmar
29 januari
Rådhuset
Storgatan
Ronneby
31 januari
Soft Center
Fridhemsvägen 8

5 frågor till en förnyare

Södertälje
hackar sig fram
TEXT: GUSTAV JUNTTI FOTO: MELKER DAHLSTRAND

Som landets första kommun blev Södertälje under hösten
partner till regeringsinitiativet Hack for Sweden. Dialog
ställde fem frågor till Maria Dahl Torgerson, kommunikations- och digitaliseringschef på Södertälje kommun.
Södertälje har anslutit sig till nätverket Hack for Sweden. Varför?

– Vi tar fram massvis av offentlig information som ska vara
lätt att använda men i dag inte är det. De senaste åren har vi
fått upp farten i digitaliseringen. I vår utvecklingsfas passar
Hack for Sweden bra när det kommer till öppna data, då det
hjälper oss med nya kontaktytor så vi kan förbättra oss.
Vad betyder det att Södertälje kommun nu ”hackar”?

– Dels tar vi med utmaningar och problem till Hack for Sweden, där vi även försöker få företag och lärosäten att ansluta.
Dels är vi där för att vår stora organisation ska lära sig nya
innovativa idéer och förstå vad för data vi skapar som kan leda
till nya tjänster. Vi vill skapa en standard så att hela kommunen
blir strukturerad i det vi delar med oss av. Före årsskiftet lanserar vi en ny plattform för att skapa skalbara öppna data (digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar).
Vilka slags data delar kommunen med sig av?

– Information som redan i dag klassas som offentlig information görs nu mer lättillgänglig på den nya plattformen. Sedan
har vi börjat publicera geodata som exempelvis kan användas
för applikationer och tjänster som visar medborgare var det
finns lediga parkeringar eller laddstolpar.
Vad är målet, på kort och lång sikt, med initiativet?

– Att inventera den data vi har, för att få till en fungerande och
professionell tjänst och engagera andra aktörer i Södertälje. På
lång sikt hoppas vi skapa tillväxt genom att andra använder
datan till nya affärsmöjligheter, bolag och lokal utveckling.
Över en miljon svenskar är sällan eller aldrig uppkopplade i dag.
Ser ni problem med ökad kommunal digitalisering?

– Vår samhällsservice är till för alla, även för dem som inte är,
vill eller kan vara digitala. Den demografiska utvecklingen betyder dock att vi har stora utmaningar om vi ska hålla samma
nivå på servicen. Det är en absolut nödvändighet att utveckla
en standardiserad digital infrastruktur för våra välfärdstjänster eller sådant som utvecklar dem.
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Vi ses på stämman!
Torsdagen den 11 april 2019
Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm
277 kommuner och 11 landsting och regioner är medlemmar
i Kommuninvest. På föreningsstämman utvecklar
vi vårt samarbete vidare. Boka in datumet redan nu.
Mer information kommer framöver.

www.kommuninvest.se/stamma

