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Kommunernas välfärdsutmaningar

ETT PUSSEL DÄR BITARNA INTE KAN TVINGAS IHOP
I februari 2017 beslutade regeringen om
att ge en parlamentarisk kommitté uppdraget
att arbeta fram en strategi för att stärka kom
munernas kapacitet för att kunna fullföra
sina uppgifter och hantera sina utmaningar.
För det kommunala finanssamarbete för
svenska kommuner och regioner som sker via
medlemsägda Kommuninvest är utredningen
av stor vikt. Osäkerhet och otydlighet kring
den kommunala sektorns långsiktiga förmåga
att hantera utmaningar minskar både till
gången till krediter och ger sämre lånevillkor.
Som första tidning träffade Dialog Kom
munutredningens ordförande Niklas Karls
son för ett samtal om uppdraget. Under detta
möte återkom Niklas ständigt till utgångs
punkten för kommittén: Fortsatt kommunalt
självstyre och nationell likvärdighet. Likaså
betonade han betydelsen av frivillighet, sam
tal och strävan att nå utredningsförslag med
bred politisk enighet.
Då var siktet inställt på att utredningen
skulle presenteras senast oktober 2019.
Nu har detta datum förlängts till den sista
februari 2020. Det är både nödvändigt och
bra för att paletten av möjliga val ska bli
så mångfasetterad som möjligt. Om det
dessutom innebär att kommittén kan komma
med förslag till statliga incitament för att
förändringar ska ske så är välkommet.
Kommunsamverkan har en stor utveck
lingspotential. Den kan gärna beröra skola,
vård och omsorg, eftersom det är inom
kärnverksamheten som de långsiktiga
utmaningarna finns. Detta gäller i hög grad
kompetensförsörjning. Bristen på arbetskraft
är redan tydlig, och kommer att bli ännu
större.
Det är många områden som kan passa
nationell samverkan. Det bör inte uteslu
tas att även andra än rena administrativa
uppgifter kan samordnas nationellt. Förstås
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g äller det att i alla lägen bevaka det lagstad
gade kommunala självstyret.
Kommuninvest är ett bra exempel på
nationell samverkan. Kul att Ardalan Shekarabi uppmärksammar de positiva effekter som
samarbete i finansmarknaden mellan kommu
ner och regioner ger. Hans tal på den senaste
föreningsstämman gör mig glad och påvisar
att strukturerat och långsiktigt arbete för att
effektivisera och förbättra kommunsektorns
förutsättningar i sitt uppdrag att bygga ett bra
lokalsamhälle är både uppskattat och viktigt.
Ardalans budskap förtjänar att upprepas.
”Det finns inget bättre exempel på kommu
nala samarbeten än Kommuninvest.” Det är
ett betydelsefullt budskap, eftersom detta sam
arbete under årens lopp i form av låga räntor
har sparat miljardbelopp åt sina medlemmar.
Det är viktigt att utredningen inte blir en
landsbygdskommitté, utan tar sikte på alla
kommuners utmaningar. Hela Sverige ska
leva. Därför är det angeläget att det blir en
bred palett av möjligheter när Kommunut
redningen under nästa år lämnar sin rapport.

Om sammanslagningar
och hållbarhet
Om ett antal kommuner vill gå vidare med
frivilliga sammanslagningar, så ser vi det som
en statlig uppgift att ta fram en analysmodell
för hur detta kan gå till. Här är det viktigt att
eventuella sammanslagningar både på kort
och lång sikt är attraktiva ur hållbarhets
aspekterna ekonomi, ekologi, social, etisk
och demokratisk. Inte minst får den demokratiska aspekten inte hamna i skymundan.
Allt handlar om ett pussel där inte bitarna
kan tvingas ihop.
En idé för det fortsatta arbetet är att
inrätta en statlig ”Sammanslagnings- & sam
arbetsfond” där kommuner och regioner kan
söka ekonomiskt- och kunskapsstöd.

Om att låna till investeringar
Kommuninvests analyser ger vid handen
att kommunsektorn på ett sunt sätt kom
mer att kunna låna det kapital som behövs
för framtidens investeringar. Den stora
utmaningen ligger i driften; att till exempel
hantera nya skolor och äldreboenden när
det gäller personalrekrytering och verksam
hetskostnader. När det gäller det senare, så
bör det noteras att 71 av landets kommuner
redovisar ett negativt ekonomiskt resultat
för 2018 års verksamhet. Det är 53 fler än
året innan.
Kommunsektorns investeringsbehov är
fortsatt stort. Som en följd av att en allt
större andel lånas upp via Kommuninvest
så, ökar vår utlåningsvolym snabbt. Vi
närmar oss 400 miljarder i total utlåning.
Något som innebär att de senaste årens
förberedelse för att öka kapitalet ligger helt
rätt i tiden. Nästa års stämma blir viktig
för kapitalförstärkningen i det kommunala
finanssamarbetet. Vägen dit gå via extra
medlemsmöten i september, ordinarie
medlemssamråd i januari och förenings
stämman 2020 i Göteborg. En pusselbit i
det långsiktiga arbetet med att få rätta för
utsättningar för kommunal samverkan inom
finansmarknaden är nu på plats. EU har tagit
ett för vår affärsmodell välkommet beslut
om krav på den så kallade bruttosoliditeten,
det vill sälja i princip krav på eget kapital
i förhållande till balansomslutning. Nu
behöver vi bevaka och arbeta för att tydlig
görandet i den svenska lagstiftningen ska
ge klara och tydliga riktlinjer för reglerande
myndighet, Finansinspektionen. Ett långt,
tålmodigt och inte utan kostnader närmar
sig slutet. Vi har nu bara spurten klar på ett
långt maratonlopp.
Till sist: trevlig sommar, så syns vi med nya
krafter i höst.
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E-samverkan i Norrbotten
14 Norrlandskommuner ser
digitaliseringen som en lagsport.

Framtidens samverkan tema
för årets föreningsstämma.
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Dialog trycks på
Edixion offset som är ett
klimatkompenserat papper.
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Föreningsstämman

31

Ekonomisk analys

AI för alla

Förnyaren

Kommuninvest och Handelshögskolan i Stockholm i samarbete.

Så ska Finland bli världsledande
inom artificiell intelligens.

Anna Granevärn utvecklar digitala
hjälpmedel inom sjukvården.
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Noterat

72
av
290
kommuner

Kommunutredningen
förlängs
Kommunutredningen tillsattes

i början av 2017 med uppdraget att
utarbeta en strategi för att stärka
kommunernas kapacitet att fullgöra
sina uppgifter och hantera de närmaste
decenniernas utmaningar. Betänkandet
skulle ha redovisats i oktober 2019,
men utredningstiden förlängs nu till
den 28 februari 2020. Förlängningen
innebär inte någon förändring av
uppdraget.

Kommuninvests
årsredovisning
publicerad

Fler kommuner med
ekonomiskt underskott

I april släpptes

Under våren har resultaten för 2018 redovisats för svenska kommuner
och regioner. Enligt en sammanställning från Statistiska Centralbyrån (SCB)

redovisade 72 av landets 290 kommuner ett negativt resultat för 2018, vilket
är det största antalet sedan 2008.
– Vi har ett högt tryck från en ökande befolkning. Antalet personer över
80 år räknas öka med 47 procent de närmaste tio åren, vi kommer också att
ha en snabb ökning av barn och unga samtidigt som befolkningen i arbets
för ålder ökar långsamt med bara 5 procent, kommenterar Sveriges kommu
ner och landstings chefsekonom Annika Wallenskog till Sveriges Television.

Kommuninvests 
årsredovisning för
2018. Den finns att
läsa i sin helhet på
www.kommuninvest.se

Var femte kommun
bytte kommundirektör
Av Sveriges 290 kommuner bytte

Varför får jag Dialog?
Tidningen Dialog skickas ut fyra

gånger per år till förtroendevalda i
kommuner och landsting/regioner som
en del av medlemskapet i Kommun
invest. Om du inte längre vill ha
tidningen hemskickad, avregistrera dig
på www.kommuninvest.se/avregistreraprenumeration
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725
miljoner kr

— i Gröna lån beviljades av
Kommuninvests miljökommitté under
deras möte i april. Totalt har nu 49
miljarder beviljats som Gröna lån till 252
projekt i 119 kommuner och regioner.

55 ut sin högsta tjänsteperson 2018.
Det visar en enkät från tidningen Chef.
Enligt Rolf Solli, professor i företags
ekonomi vid Göteborgs universitet, är
ett av skälen att under de senaste 25
åren har genomsnittsåldern för en nybli
ven kommundirektör ökat från 51 till
57 år, vilket i sin tur leder till en högre
naturlig omsättning.
– Men det har också blivit mer accep
terat att sparka en kommundirektör,
säger Rolf Solli till tidningen Chef.

SAMVERKAN I NORR

Norrbotten digitaliserar
tillsammans
Välfärdens finansiering är en av de största utmaningarna
för kommunsektorn. En gles befolkning med allt större behov
av v
 älfärdstjänster ställer krav. Luleås kommunalråd
Niklas Nordström besökte Kommuninvests stämma för
att berätta om varför samverkan är vägen framåt.
TEXT: ANDREAS ERICSON FOTO: KARI KOHVAKKA
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S

edan 1950-talet har Sveriges
befolkning ökat med tre miljoner
personer. Under samma tid har
Norrbottens befolkning krympt
med 500. Så ser den verklighet
ut som Niklas Nordström möter
som kommunalråd i Luleå.
– Vi måste hitta nya sätt att
samarbeta för att klara välfärden, berättade han
från scenen på Kommuninvests föreningsstämma.
– Vi kan inte fortsätta trampa samma stig som
vi hittills gjort.
Lösningen för Norrbotten – och kanske även
för andra delar av Sverige där kraven på väl
färden växer snabbare än befolkningen – heter
digitalisering.
– Digitalisering är avgörande för att möta
framtiden, säger Niklas Nordström när Dialog
träffar honom efter stämman.
– Det finns inte tillräckligt med folk för att
driva välfärd. Ska medborgare och företag kunna
fortsätta existera i vår del av Sverige måste vi ta
tillvara på digitaliseringens hela potential.
Norrbottens 14 kommuner har tillsammans
bildat Norrbottens e-nämnd, som Niklas Nord
ström är ordförande i. På kommunernas hemsida
formuleras tanken bakom den gemensamma
e-nämnden som ”att med medborgarens fokus
och med verksamhetens behov som utgångspunkt
stödja kommunerna i Norrbotten för en snabbare
utveckling inom e-förvaltning och digitalisering”.

N

orrbotten är en region där just IT-
området har en lång historia när det
gäller mellankommunal samverkan.
På 90-talet gick kommunerna ihop i
ett gemensamt bolag för bredbandsutbyggnaden.
Det är något som fortfarande bidrar positivt
till känslan av gemenskap i regionen, berättar
Daniel Ahlqvist som är verksamhetsledare för
e-nämnden.
– När diskussionen om att gå ihop till en
gemensam e-nämnd dök upp runt 2012 fanns
det redan etablerade nätverk där exempelvis
kommunchefer, IT-chefer, förvaltningschefer och
politiker regelbundet träffades, berättar han.
Daniel Ahlqvist kom själv med på båten 2015.
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Då hade han många år bakom sig i ett amerikanskt
bolag i medicinteknikbranschen.
– Vi såg att alla 14 kommuner arbetade
parallellt med att lägga resurser och pengar på
samma saker, säger Daniel Ahlqvist.
– Man såg nyttan av att alla inte behövde
göra samma upphandling. Vi behövde inte drifta
samma grejer var för sig utan kunde i stället gå
ihop och börja tänka gemensamt.

NIKLAS NORDSTRÖM
Gör: Kommunalråd i Luleå.
Ålder: 51 år.
Från: Råneå.
Tidigare: Förbundsordförande
SSU, kommunalråd i Nacka,
PR-konsult Prime.

REGERINGENS MÅL
FÖR DIGITALISERING:
Digital kompetens
I Sverige ska alla kunna
utveckla och använda sin
digitala kompetens.
Digital trygghet
I Sverige ska det finnas de bästa
förutsättningarna för alla att
på ett säkert sätt ta del av, ta
ansvar för samt ha tillit till det
digitala samhället.
Digital innovation
I Sverige ska det finnas de bästa
förutsättningarna för att digitalt
drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.
Digital ledning
I Sverige ska relevant, mål
medveten och rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling
ske genom digitalisering.
Digital infrastruktur
Hela Sverige bör ha tillgång
till infrastruktur som medger
snabbt bredband, stabila
mobila tjänster och som stödjer
digitalisering.

A

tt bilda en gemensam nämnd är ett sätt
för kommuner att samverka. Andra
kan vara att bilda ett kommunalt
förbund eller ett samordningsförbund.
Den kommunala e-nämnden har kommit till för
att förverkliga regeringens mål för e-samhället.
Syftet är bland annat att minska kostnaderna,
säkra kompetensförsörjningen och att implemen
tera intentionerna i den nationella strategin för
e-samhället.
E-nämnden sammanträder fyra gånger per år.
– Det viktigaste att prata om när vi träffas är
att hitta nya möjligheter för en effektiv digital
miljö som i sin tur förbättrar service och välfärd,
säger Niklas Nordström.
Dialog: Hur kommer det sig att ni i Luleå var med
och berättade om e-nämnden på Kommuninvest
stämma?

– Kommuninvest bjöd in oss för att de ville ha
en extern röst som visar på möjligheten med
samverkan. Och jag tror att det i mångt och
mycket är vägen framåt för kommunerna, säger
Niklas Nordström.
Dialog: Menar du rent generellt, även bortsett från
digitalisering?

– Ja, det tror jag. Luleå har aktivt valt att
försöka ingå i olika samarbeten, säger Niklas
Nordström.
Kommunen medverkar bland annat i M6,
ett samarbete mellan de sex största Norrlands
kommunerna som ska ”marknadsföra det
moderna, urbana och kreativa norra Sverige”.
– Vi ingår också i Kommuninvests pilotgrupp,
där vi jämför oss med andra liknande kommuner.
Av den kan vi lära oss väldigt mycket.

FOTO: SIMON ELIASSON

Den prövning vi
gemensamt står
inför är jättestor.
NIKLAS NORDSTRÖM

Dialog: Vad är e-nämndens främsta bidrag så här
långt?

– Främst att vi har kapat kostnaderna, säger
Niklas Nordström.
– Här slår demografin mycket hårdare mot
den kommunala ekonomin. Vi har en åldrande
och krympande befolkning och jag ser väldigt
lite som kommer kunna ändra på det under
överskådlig tid. Det är en ganska krass verklig
het. Samordning är långt viktigare för oss än i
andra regioner.
Dialog: Men Luleå är ju en ganska stor kommun
även på riksnivå?

– Jo, fast även om Luleå växer så växer vi
ganska lite. Men självklart, utmaningarna är
större för mindre kommuner. De effektivise
ringar vi ska göra på fyra år ska Överkalix göra
på ett år. Den prövning vi gemensamt står inför
är jättestor. Med mindre resurser kan vi inte
fortsätta göra på samma sätt, för då blir det ju
sämre, menar Niklas Nordström.

M

edborgarna märker av samarbetet
i e-nämnden på ett mycket konkret
vis i form av en gemensam platt
form för e-tjänster, som ser likadan
ut i hela länet. Där går det också bra att följa
sina ärenden i flera kommuner utan att behöva
byta användare. En lulebo kan exempelvis boka
barnets simskola i hemkommunen och samtidigt
följa bygglovsärendet för sommarstugan
i grannkommunen.
– E-tjänsteplattformen har ökat medborgar
nyttan på flera sätt, säger Daniel Ahlqvist.
a

Daniel Ahlqvist
jämför gärna kommunal samverkan
med att spela fotboll.
– Ibland måste man våga
passa bollen, vi kommuner är
vana att göra allting själva.
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Dialog: I din presentation på Kommuninvests stämma
talade du mycket om tillit. Varför är det viktigt?

– I grund och botten är ju samverkan en tillits
övning, som handlar om att våga lita på någon
annan. Det var det jag försökte beskriva lite
lättsamt på stämman, att man måste kunna
passa bollen. Även kommuner kan låta någon
annan göra något åt en själv. Men tillit måste
förtjänas, vi är vana att göra allt själva, berättar
Daniel Ahlqvist.
Dialog: Är digitalisering ett lämpligt projekt att
samverka kring?

– Ja, digitalisering är en lagsport. Det betyder inte
att man ska kompromissa ihop alla existerande
idéer. Nyckeln är i stället att hitta ett gemensamt
alternativ där alla kan säga att ”det här är vår
strategi”, säger Daniel Ahlqvist.
Dialog: Den typ av samverkan som du beskriver, är
det ett steg mot kommunsammanslagning?

IT-samarbetet har exempelvis
möjliggjort att en den som bor i
Luleå kan boka barnets simskola i
hemkommunen och samtidigt följa
bygglovsärendet för sommarstugan
i grannkommunen.

– Förutom att erbjuda samma tjänster i alla kom
muner är det också en stor fördel ”på insidan”
att ha ett gemensamt system som vi förvaltar och
utvecklar tillsammans.
Dialog: Skiljer sig behoven åt mellan en stor och växande kommun som Luleå och mindre kommuner där
befolkningen många gånger minskar?

– Alla kommuner har ju samma behov av att
samverka, säger Daniel Ahlqvist.
– Även en relativt stor kommun som Luleå
har behov av att skala upp ibland, eftersom vi
är små i den digitala världen. Men de mindre
har förstås än större nytta av samdrift. Samtidigt
får Luleå kommun nytta av de mindre kommu
nernas perspektiv; hur man arbetar med mindre
resurser och färre människor.
Dialog: Är de mindre kommunerna mer innovativa?

– Kanske lite grann, eftersom de i ett tidigare
skede sannolikt varit tvungna att prioritera, säger
Daniel Ahlqvist.
8
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– Nej, men det är ett sätt att hantera delar av
utmaningen. Jag tror att många ser möjlighet
att samverka utan att behöva slås ihop. Sedan
kan det fortfarande bli fråga om samman
slagningar. I vissa områden skulle jag säga att
samverkan är en förutsättning för att kommu
ner ska klara sina uppdrag i framtiden, säger
Daniel Ahlqvist.
Niklas Nordström är skeptisk till kommun
sammanslagningar.
– Kraven kvarstår, det är ändå så stora avstånd
och så få invånare. Sammanslagningar tror jag
faktiskt löser väldigt få problem.
Dialog: Om du ska skicka med något till politiker och
tjänstepersoner ute i landet som söker nya sätt att
samverka, vad skulle du säga är nyckeln?

– Det handlar om att alla måste bjuda till. Vi
måste komma bort ifrån idén om att just vi
måste ha en speciallösning. Vi är ganska lika
ändå, menar Niklas Nordström.
Dialog: Så man ska inte gå omkring och tro att man
är så unik?

– Verkligen inte, säger Niklas Nordström
leende. W

Välfärdsinvesteringen

Unik process
i vattenverk
TEXT: MALIN AGE FOTO: NATALIA JOHANSSON

D

et råder brist på grundvatten
på många orter i Sverige, och
på Öland har de senaste torra
somrarna inte gjort förutsätt
ningarna bättre. I Mörbylånga invigs
i juni ett nytt vattenverk för att minska
sårbarheten.
– Vi har haft en tuff situation under
åren 2015 – 2018 med låga grundvatten
nivåer och köpt vatten från grannkom
munerna för att lösa problemet. Behovet
av ett nytt vattenverk är stort, säger Jens
Olsén, chef för vatten, avlopp och fjärr
värme vid Mörbylånga kommun.
I det nya vattenverket ska dels bräckt
vatten från havet vid Kalmarssund avsaltas,
dels ska vatten från Mörbylångas industri
reningsverk renas för att kunna återanvän
das. Denna kombinerade lösning är unik
i sitt slag.
Målet är att Öland inte ska vara lika
beroende av vädret för att försäkra till
gången till rent dricksvatten, och den maxi
mala produktionskapaciteten beräknas bli
4 000 kubikmeter dricksvatten per dygn.
Investeringen uppgår till 147 miljoner
kronor och finansieras bland annat med
Gröna lån från Kommuninvest samt genom
ordinarie VA-taxa. W
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Framtidens
samverkan i fokus
på stämman
Föreningsstämman är årets höjdpunkt i Kommuninvest,
och i år var inget undantag. Med hundratals deltagare från hela
landet på plats i Stockholm bjöds på spännande föreläsningar,
framtidsspaningar och mingel. Dialog var såklart på plats.
TEXT: JONAS LANNERING FOTO: KARI KOHVAKKA

T

orsdagen den 11 april var
det dags för förenings
stämma i Kommuninvest på
Waterfront Congress Centre
i Stockholm. Som vanligt
lockade dagens föreläsnings
program många deltagare
från hela landet. Med över
170 medlemskommuner representerade fanns
det också gott om möjligheter för mingel i
pauserna.
Göran Färm, ordförande i Kommuninvest
ekonomisk förening, inledde dagen och hälsade
alla välkomna till den första stämman i den nu

varande mandatperioden. Det gjorde det också
extra viktigt att blicka framåt, menade han.
– Vi har försökt att sätta upp ett tydligt
framtidstema för dagen. Hur ser framtiden för
ekonomin ut i allmänhet? Och hur kan vi genom
samverkan möta framtidsutmaningarna?
Dagens första pass gick rakt in på temat
samverkan där deltagarna fick en inblick i
hur 14 kommuner i Norrbotten samverkar
inom digitaliseringsfrågor med en gemensam
e-nämnd. Luleå kommuns ordförande i kom
munstyrelsen, Niklas Nordström, och chef för
digital utveckling, Daniel Ahlqvist, delade båda
med sig av sina lärdomar för hur ett så pass

a
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RÖSTER
FRÅN STÄMMAN

KERSTIN GUSTAFSSON
Ombud för
Båstads kommun
— Jag har varit här på
Kommuninvests stämma tidigare
som ekonomichef, men nu är jag här
första gången som politiker så det
ska bli spännande. Jag ser fram emot
föreläsningarna, stämman och så
underhållningen så klart.

Maria Viimne, vice VD Kommuninvest.
LISS BÖCKER
Ombud för
Ängelholms kommun
— Det var många år sedan som
jag fick chansen att åka hit, men
det känns jättebra att vara tillbaka.
Jag har inte tidigare hört Janet
Henry tala så det ska bli väldigt
spännande.

HÅKAN ENGLUND
Ombud för
Ovanåkers kommun
— Det brukar vara spännande
delar under dagen med lite
framtidsbilder och lite spaningar på
omvärlden och sådana saker som
jag egentligen tycker är den stora
behållningen förutom att jag får
tillfälle att träffa massa människor.
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Även tiden i pauserna utnyttjades för seminarier.

omfattande kommunalt samarbetsprojekt kan
bli framgångsfullt. På sidan fem i detta nummer
av Dialog kan du läsa mer om den gemensamma
e-nämnden i Norrbotten.

E

nligt en tradition på stämman bjuds
alltid en föreläsare in för en omvärldsoch framtidsanalys. I år ställdes frågan
till Janet Henry, chefsekonom på den
brittiska storbanken HSBC. Under en knapp
timme förklarade hon hur världens ekonomiska
spelplan kan vara helt omritad till år 2030.
Janet Henrys föreläsning visar att det inte
saknas utmaningar för den svenska kommun
sektorn med alltifrån migration till ökad kon
kurrens från dagens utvecklingsekonomier. Janet
Henrys föreläsning följdes av en kommentar
från professor Mats Persson, Stockholms univer
sitet, samt en diskussion mellan Anders Knape,
ordförande Sveriges Kommuner och Landsting
samt Göran Färm, ordförande Kommuninvest
ekonomisk förening.
Efter lunch var det dags för Karin Adelsköld,
teknikjournalist och hedersdoktor vid Lunds
Tekniska Högskola, att göra en tillbakablick på

internethistorien. Under sina 30 minuter lockade
hon till en hel del skratt, samtidigt som hen
nes föredrag påminde om hur otroligt snabbt
digitaliseringen i Sverige har gått hittills, och hur
allt ser ut att förändras ytterligare det närmsta
decenniet.
Eftermiddagen fortsatte med att civilminister
Ardalan Shekarabi äntrade scenen. Han gjorde
en kort tillbakablick över den svenska decentra
liserade välfärdsmodellen som utgår från kom
muner och regioner och som enligt civilministern
är nyckeln till en likvärdig välfärd, men han
passade även på att lyfta Kommuninvests roll i
välfärdsbygget.
– Kommuninvest bidrar till att upprätta
svensk välfärd. Det är ingen överdrift.

S

hekarabi övergick sedan till att prata om
de utmaningar han ser i kommunsektorn
i dag. För att trygga likvärdigheten finns
det behov av att förstärka det kommu
nala utjämningssystemet anser han. Han ville
annars avvakta Kommunutredningens slutbetän
kande för att kunna vidta åtgärder. Men redan
nu kunde civilministern peka på två saker som

RÖSTER
FRÅN STÄMMAN

LARS OLOV LUNDKVIST
Ombud för
Eskilstuna kommun
— Det här blir det femte året
i rad jag är här. Det är ofta väldigt
många bra och spännande
seminarier innan stämman.
Och det är nog de
internationella talarna som jag tror
att vi har mycket att lära av.

Janet Henry, chefsekonom på den internationella storbanken HSBC.

Ardalan Shekarabi, civilminister.

Det finns inget bättre exempel
på kommunal samverkan än
Kommuninvest.
Ardalan Shekarabi

kommer att spela stor roll: en nationell samling
kring digitalisering i offentlig förvaltning samt
kommuner och regioner som samverkar.
– Och det finns inget bättre exempel på
kommunal samverkan än Kommuninvest. Det
bästa staten kan göra är att se till att vi inte står
i vägen för samverkan, sade Ardalan Shekarabi.
Tomas Werngren och Maria Viimne, VD och
vice VD i Kommuninvest, avslutade dagens föreläsningsprogram innan den formella förenings
stämman tog vid. De presenterade de viktigaste
frågorna som diskuterats under årets medlems
samråd och tog även tillfället att hylla ett antal
samverkansprojekt från kommuner och regioner
i Sverige.

CATRIN HULMARKER
Ombud för
Hjo kommun
— Jag ser fram emot alla talare
och för att få lite inspiration,
ny kunskap och lite nya insikter
i de olika ämnen som seminarierna
handlar om. Sen är det ju alltid
kul att träffa folk från andra
medlemskommuner.

– Det finns så mycket gott samarbete i hela
Sverige. Vi ser att trösklarna för att öka samar
betet i kommunala och regionala sammanhang
fortlöpande hyvlas ner, sade Maria Viimne.

E

fter en lång dag av spännande före
läsningar, framtidsspaningar och diskussioner både på scenen och i
pauserna var det så dags för själva
stämman. Det kan konstateras att den svenska
kommunsektorn inte saknar utmaningar. Men
om det finns en sak som visades tydligt denna
apriltorsdag, så var det att det inte saknas vilja
och kapacitet för att möta dessa utmaningar
tillsammans.W

CAROLINE SMITMANIS SMIDS
Utvecklingschef,
Mora kommun
— Det är första året som jag är här,
så det ska bli spännande!
Jag tycker att hela programmet
för dagen ser intressant ut. Det är
bra att lyfta blicken ibland.
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STÄMMA MED MÅNGA OMBUD PÅ PLATS

E

fter en dag med föreläsningar
och panelsamtal var det framåt
eftermiddagen dags för den
formella delen av Kommun
invests föreningsstämma. Göran Färm,
ordförande i Kommuninvest ekonomisk
förening, öppnade stämman och kunde
på förslag från Anders Ceder, ordförande
i valberedningen, utse Parisa Liljestrand,
kommunstyrelsens ordförande i Vallen
tuna kommun, till stämmoordförande.
Hon kunde efter kontrollräkning
konstatera att det fanns hela 169 när
varande ombud på stämman, ett antal
som ökat betydligt jämfört med tidigare
år. Med en ordförande och fastställd
röstlängd på plats var det dags för Göran
Färm att berätta om året som gått i
föreningen.
– Eftersom årets stämma markerar
slutet på en mandatperiod och början på
en ny, så blickar vi först tillbaka på hela
mandatperioden, för den är intressant.
Under denna period har vi fått nio nya
medlemmar vilket gör att 96 procent av
kommunerna och 60 procent av regio
nerna i dag är medlemmar.
Göran Färm berättar att förenings
styrelsen fortsätter att presentera Kom
muninvest för de som i dag inte är med i
samarbetet och att det förs positiva samtal
med ett antal kommuner och regioner
som ännu inte är medlemmar.

14
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STYRELSE FÖR KOMMUNINVEST
EKONOMISK FÖRENING
Göran Färm (S) Ordförande
Linda Frohm (M) Vice ordförande
Ledamöter: Lilly Bäcklund (S), Britta
Flinkfeldt (S), Ewa-May Karlsson (C), Fredrik
Larsson (M), Maria Liljedahl (SD), Örjan Mossberg (V), Kenneth Nilsson (S), Niclas Nilsson
(SD), Jonas Ransgård (M), Bo Rudolfsson
(KD), Carina Sándor (L), Pierre Sjöström (S),
Anna-Britta Åkerlind (C).
SUPPLEANTER
Peter Hemlin (M), Catharina Winberg (M),
Christina Johansson (M), Anders Johansson
(C), Elizabeth Peltola (C), Mohamad Hassan
(L), Peter Kärnström (S), Ulf Olsson (S),
Hans Lindberg (S), Ann-Marie Johansson
(S), C
 atharina Fredriksson (S), Teddy Nilsson
(SD), Martin Kirchberg (SD), Maria Fälth (KD),
Jeanette Wäppling (V).

STYRELSE FÖR KOMMUNINVEST
I SVERIGE AB
Ordförande: Ellen Bramness Arvidsson
Ledamöter: Erik Langby, Kurt Eliasson, Anna
von Knorring, Lars Heikensten, Kristina Sundin
Jonsson, Johan Törngren, Ulrika Gonzalez
Hedqvist, Mattias Bokenblom.

– Jag är övertygad om att vi under året
kommer att se ytterligare nya medlemmar.
Patrick Nimander, ekonomi- och
finanschef på Kommuninvest, tog över
och berättade om det ekonomiska läget i
bolaget. Med ett resultat på 718 miljoner
kronor innebär det en stor återbäring till

medlemmarna, trots den nya prisstrategin
som skulle innebära lägre priser och till
följd av det även en lägre återbäring.
– Vi ökade vår utlåning med 46,5 mil
jarder vilket var betydligt mer än vi hade
räknat med. Det innebär också ett högre
resultat och återbäring, berättade Patrick
Nimander.
Han fortsatte med att berätta om
Kommuninvests kapitalbehov. Den ökade
utlåningen, med en förväntad nivå på över
500 miljarder om fem år om utvecklingen
fortsätter, kommer att driva fram ett ökat
kapitalbehov i Kommuninvest.
Föreningsstyrelsen kommer under året
att utreda kapitalförstärkningsfrågan och
hur man på bästa sätt kan säkerställa att
Kommuninvest har en långsiktig tillgång
till nödvändigt kapital.
– Föreningsstyrelsen kommer att bereda
frågan under året och kalla till avstäm
ningsmöten på en eller flera orter framåt
hösten. Kapitalförstärkningen kommer
också att vara ett viktigt ämne på nästa
års medlemssamråd, berättar Göran Färm.
Som en av de sista punkterna för dagen
röstade stämman för att bryta traditionen
med årlig föreningsstämma i Stockholm.
För 2020 års föreningsstämma i Kom
muninvest valdes i stället Göteborg som
värdstad. Det blir första gången som
stämman hålls på västkusten.
JONAS LANNERING

Sätt snurr på
digitaliseringen

Digitaliseringssnurran lanserades i början av året.
Den ger kommuner och offentliga aktörer ett enkelt och flexibelt
verktyg för att själva beräkna möjliga effektiviseringsvinster
av att digitalisera tjänster och processer.
TEXT: SUSANNA KULL FOTO: SHUTTERSTOCK
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Digitalisering av
tjänster och processer
är ett sätt att möta
de utmaningar som
kommunerna står
inför när det gäller att
löpande leverera en
välfärd av hög kvalitet.
MARLENA MOLAK-BRINDELL

Digitaliseringssnurran finns för ett urval av digitala tjänster för en kommuns
hemtjänst, socialtjänst och administrativa processer. I ett första steg väljs den
kommun som simuleringen avser. Valet är viktigt då varje kommun har kommun
specifik information kopplad till sig, baserad på exempelvis offentliga rapporter
och data från offentliga databaser såsom Kolada och SCB.

– Ett centralt syfte med Digitaliseringssnurran är
att hjälpa kommuner med att identifiera och sätta
siffror på de delar av verksamheten där digitali
seringen gör störst nytta, både när det gäller att
möta medborgarnas behov och effektivisera per
sonalens arbete, säger Marlena Molak-Brindell,
projektledare vid Post- och telestyrelsen (PTS) och
en av utvecklarna bakom Digitaliseringssnurran.
Verktyget vänder sig i första hand till
beslutsfattare på olika kommunala nivåer,
verksamhetsutvecklare, analytiker, utredare och
ekonomiansvariga. Det erbjuder en möjlighet
att undersöka vad digitaliseringen kan bidra till
inom verksamhetsområdena:
• Hemtjänsten, till exempel digital nyckelhante
ring, medicinpåminnelse, natt- och dagtillsyn.
• Socialtjänsten, till exempel digitalisering av
blanketter och digitalt beslutsstöd för
ekonomiskt bistånd.
• Administrativa processer, till exempel
hanteringen av bygglov.
16
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D

igitaliseringssnurran innehåller
kommunspecifik ingångsdata1 och
ett antal grundantaganden om varje
kommun som presenteras i form av
ifyllda schablonvärden. Tanken är att varje
kommun sedan ska anpassa och justera dessa
värden utifrån verkliga förutsättningar för
att testa olika scenarier. Till exempel beräkna
effektiviseringsvinsterna om nyckelhanteringen
ersätts med en digital lösning. Vad får det för
effekt om 75 procent av brukarna använder ett
digitalt lås som hemtjänsten kan öppna med
mobiltelefonen? Eller om 10 procent av bru
karna använder en digital medicinpåminnare?
I det första exemplet kan det sannolikt bidra till
minskad administration kring fysisk nyckelhan
tering och skapa större trygghet, då hemtjäns
ten snabbt kan vara på plats vid larm då inget
behov finns att hämta en nyckel. Den digitala
medicinpåminnaren kan i sin tur underlätta,
inte bara för brukaren att komma ihåg att ta

I nästa steg presenteras kommunspecifika ingångsdata och ett antal grund
antaganden om varje kommun i form av ifyllda schablonvärden. Dessa värden
kan enkelt anpassas och justeras för att testa effektiviseringsvinsterna vid olika
scenarier. Även potentiella kostnader för införande och förvaltning av en ökad
digitalisering inkluderas.

sin medicin, utan även larma om brukaren
glömmer bort medicinen.
– Det finns ett stort värde i att vara realistisk
kring de så kallade införandekostnader som är
ifyllt som noll kronor. Ett värde som troligen be
höver justeras eftersom digitalisering av tjänster
ofta kräver vissa investeringar, till exempel i en
kartläggning av processer, förändrade arbetssätt
och inte minst löpande utbildningsinsatser, säger
Marlena Molak-Brindell.

N

är samtliga parametrar är ifyllda pre
senteras effektivitetspotentialen för ett
år och fem år efter implementeringen
i form av stapel- och cirkeldiagram.
Effekterna som beräknas begränsas till de som
potentiellt kan uppstå inom den kommunala
förvaltningen. Vid sidan av de rena kostnads
besparingar som visualiseras, kan en mängd
andra värden skapas med hjälp av digitalisering,
menar Marlena Molak-Brindell.

När samtliga valda parametrar är ifyllda, presenteras kostnader för och effektivitetspotential inom kommunen för ett år och fem år efter implementeringen.
Därtill visas effektiviseringen i relation till den totala kostnaden för exempelvis
kommunens hemtjänst under samma tidsperiod.

– Digitalisering av tjänster och processer är ett
sätt att möta de utmaningar som kommunerna
står inför när det gäller att löpande leverera en
välfärd av hög kvalitet. Digitaliseringssnurran
ger en god indikation om potentialen i mone
tära termer vid en övergång till digitala tjänster
och processer. En annan sida av saken är också
hur digitalisering kan bidra till att höja till
gängligheten och kvaliteten i tjänsterna, frigöra
tid för personalen, minska transporterna och
effektivisera handläggningen av ärenden. W

KORT OM
DIGITALISERINGS
SNURRAN
Verktyget är utvecklat av PTS
i samarbete med RISE och
AB Stelacon på uppdrag av
regeringen med utgångspunkt i
den nationella bredbandsstrategin
Sverige helt uppkopplat 2025.
Mer information finns på:
www.digitaliseringssnurran.se

1) Underlaget baseras på intervjuer med ett antal kommuner,
offentliga rapporter och data från olika offentliga databaser
såsom Kolada och SCB. Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).
Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är
föreningens medlemmar..
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Krönika

»VI HAR INTE HÖRT NÅGONTING FRÅN

HONOM I ÅR. VI BORDE SKRIVA ETT BREV.«
Göran Tivenius om det goda samtalet

Fyra sekunder …

När jag för tidningen Dialogs räkning
intervjuade Folke Rydén, SVT:s tidigare
Washington-korrespondent, gav han ett
exempel på höghastighetsutvecklingen.
Under de sju – eller om det var åtta
– år han arbetade i USA minskade den
genomsnittliga tiden för en politiker
att uttala sig i TV från sex sekunder till
fyra sekunder. Vilket förklaringsdjup
medger det? I princip inget.
Professor emeritus Bodil Jönsson, för
övrigt en av Kommuninvests tidigare
stämmotalare, berör ökade klyftor i sin
bok ”Tio tankar om tid” Hon menar
att förändringstakten är så rasande
snabb att skillnaden mellan människor
födda 1995 och 2000 kan vara lika
stor som den tidigare var mellan två
generationer.
Det goda samtalet

Dygnets timmar är tack och lov de
samma oavsett tidsålder. Frågan är
vad vi gör av vår tid. En idé är att
åtminstone ägna en av dygnets tim
mar till att fundera på hur vi lever de
övriga 23 timmarna. Personligen tror
jag att vi alla ägnar alldeles för lite
tid åt det goda samtalet. Där vi inte
hela tiden sneglar på klockan eller på
vår smartphone. Utan där vi lyssnar,
bearbetar och låter alla tala till punkt.

* Några exempel på engelskspråkiga nättidningar är thejakartapost.com (Indonesien), africanindy.com
(Afrika), timesofindia.indiatimes.com (Indien), pravdareport.com (Ryssland), cnn.com (USA), bbc.com
(Storbritannien), faz.net (Tyskland. OBS! Endast på tyska), riotimesonline.com (Brasilien), elpais.com
(Spanien), france24.com/en/ (Frankrike) samt theaustralian.com.au (Australien).
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Lyssnandet kräver extra träning. Själv
har jag märkt att rätt många låtsas
lyssnar, vilket är kvävande då det
genomskådas.
Den tidning du just nu håller i han
den (så kan man nog inte uttrycka sig
längre, när många läser den via datorn)
skriver i sin publicistiska idé: Dialog
tror inte på genvägar och snuttifiering.
I stället är ambitionen att förmedla
texter med den längd som behövs för
att ge läsarna kvalitet och djup.
Mångfald ger perspektiv

Den som vill försöka vidga sina
perspektiv rekommenderar jag daglig
läsning av nättidningar* från olika håll
i världen. Här besannas påståendet att
”You don´t know a man before you
have walked a thousand miles in his
moccasins”. Och det är mitt försök till
poäng. Världen är inte lokal. Världen är
global. Och det goda samhället bygger
vi tillsammans.

FOTO: LOUIS DAGUERRE

När jag föreläser om kommunikations
historia för studenterna på Örebro
universitet brukar jag berätta om USA:s
första president George Washington
som levde under 1700-talet. Vid ett
tillfälle befann sig politikerkollegan
Benjamin Franklin i Paris. George
kommenterade detta med orden »Vi
har inte hört någonting från honom i
år. Vi borde skriva ett brev.»
För många studenter i hörsalen
verkar yttrandet vara snudd på ofatt
bart. Alla har varsin smartphone som
medger sekundsnabb kommunika
tion dygnet runt. USA:s 45:e president
Donald Trump har betydligt fler kom
munikationskanaler än vad nationens
första president hade. Den nuvarande
presidenten meddelar sig höftskottslikt
via Twitter-meddelanden som maximalt
får innehålla 280 tecken. Förstås är
detta ett tecken i tiden – snabbt och
kondenserat.
Vårt höghastighetssamhälle försvårar många gånger för den som
vill källgranska ett budskap. ”En bra
lögn vandrar från Bagdad till Istanbul
innan sanningen hunnit få på sig sina
sandaler”, som ett arabiskt talesätt
träffsäkert uttrycker saken. Har du
förresten tänkt på att i svenska språket
krävs bara två prickar för att göra en
okänd person ökänd?

Göran Tivenius
Avgående redaktör
för Dialog

Till varje nummer av tidningen Dialog bjuds en
skribent in att medverka. Notera att de åsikter
som framförs i denna krönika är skribentens egna.

KOMMUNAL VERKSAMHET

En djupdykning
i ekonomisk analys
Vilka strategiska vägval gör kommunerna i en tid
av ökande investeringsvolymer? Med ambitionen att gå
på djupet i vad ekonomisk analys av kommunal
verksamhet egentligen innebär, lockade Kommuninvest
och Handelshögskolan i Stockholm ett antal kommun
företrädare tillbaka till skolbänken.
TEXT: SUSANNA KULL FOTO: KARI KOHVAKKA
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A

tt det ska råda en god
ekonomisk hushållning
i landets kommuner må
tyckas vara en självklar
het. Men det är en utma
nande balansgång att se
till att angelägna investe
rings- och välfärdsbehov
ryms inom de ekonomiska ramarna samtidigt
som det gäller att ta höjd för en osäker
kostnadsutveckling, konjunktursvängningar
som påverkar skatteunderlaget, och inte minst
ligga i fas med de politiska ambitionerna.
För kommunerna handlar det om att sätta
finansiella mål som anger hur mycket pengar
som ska gå till löpande verksamhet, liksom att
välja finansieringsvägar för investeringar och
välfärdsbehov som gynnar deras invånare, på
både kort och lång sikt.
För mer än två år sedan påbörjade Kommun
invest och Handelshögskolan i Stockholm
ett samarbete med att utforma en utbild
ning som tar sikte på dessa utmaningar. Den
riktar sig till kommunernas politiska ledning
20
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MER OM EKONOMISK
ANALYS AV KOMMUNAL
VERKSAMHET
Programutvecklingsteamet bakom
pilotutbildningen utgjordes av:
JOHAN NORDLUND, programledare vid Handelshögskolan i
Stockholm
NICLAS HELLMAN, tillförordnad
professor i extern redovisning och
finansiell analys vid Handelshög
skolan i Stockholm
MATTIAS BOKENBLOM,
affärsexpert på Kommuninvest
BJÖRN SÖDERLUNDH,
utlåningschef på Kommuninvest
För mer information
välkommen att kontakta:
Mattias Bokenblom,
e-post: mattias.bokenblom@
kommuninvest.se
Björn Söderlundh, e-post:
bjorn.soderlundh@kommuninvest.se

respektive tjänstepersonsledning; kommunal
råd, oppositionsråd, kommundirektör och
ekonomidirektör.
– En central ambition med utbildnings
programmet är att adressera kommunernas
utmaning med kommande investeringsvolymer
och att öka förståelsen för hur balansräkning,
resultaträkning och kassaflöde påverkas när
både skulder och tillgångar byggs upp. Vi ser
det som en konkret insats för att bidra till god
ekonomisk hushållning i landets kommuner
och att stärka kompetensen inom ekonomisk
analys, säger Björn Söderlundh, utlåningschef
vid Kommuninvest.

F

okus för den utbildning som skulle
tas fram låg på ekonomisk analys
av kommunal verksamhet, i syfte att
bidra till ökad ekonomisk effektivitet
och maximal hushållning av tillgängliga
resurser. Det hela resulterade i en pilotutbild
ning som genomfördes under totalt fyra dagar
i april och maj i år. De 22 pilotdeltagarna kom
från fem kommuner: Karlstad, Kristianstad,

Ambitionen med utbildnings
initiativet är att underlätta för
personer, som med olika utgångspunkter och uppdrag arbetar med
kommunalekonomiska frågor, att
samverka effektivare framöver.
JOHAN NORDLUND

Luleå, Skellefteå och Skövde. En sammansätt
ning som låg helt i linje med ambitionen att
vid varje kurstillfälle samla kommuner med lik
nande förutsättningar och utmaningar. Samtliga
fem är betydelsefulla kommuner i sina regioner
och står inför likartade situationer när det
gäller investeringsvolymer. Förhoppningen var
därmed att bädda för en lärorik dialog och ett
givande erfarenhetsutbyte deltagarna emellan.
– Samtliga fem kommuner står inför stora
investeringsbehov och därmed också inför en
mängd strategiska val. En del av utbildningen
ägnades därför åt styrningen av investeringar
och de finansieringsvägar som står till buds,
där kommunerna själva bidrog med verkliga
praktikfall. Centralt var också att diskutera
olika modeller för hur investeringsbehoven
inom en kommunkoncern samordnas, till
exempel i form av samordnad upplåning eller
internbank, säger Mattias Bokenblom, affärs
expert på Kommuninvest.
Utbildningen tog sin utgångspunkt i den
centrala begreppsapparaten, de huvudsakliga
sambanden och det analytiska ramverket inom
ämnesområdena redovisning och finansiell
analys. Mot bakgrund av detta behandlades
frågeställningar rörande kommunala inves
teringsanalyser, effektivitetskrav, strategiska
vägval vid finansiering av investeringsbehov,
samt vilken långsiktig ekonomisk bärkraft en
kommun behöver ha.
En av utbildningens nyckelkomponenter var
att varje kommun tog med sig ett praktikfall
om investering från den egna verksamheten.
Under programdagarna behandlades allt

från kapacitetsutbyggnad inom vatten och
avlopp, boenden kopplade till lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS)
och hamnar, till försäljning av tillgångar som
möjlig finansieringskälla och genomlysning av
kommunens finansiella mål. Beslutsunderlag
och strategiska överväganden analyserades av
lärarteamet och erfarenheter utbyttes mellan
deltagarna.
– Ambitionen med utbildningsinitiativet är
att underlätta för personer, som med olika
utgångspunkter och uppdrag arbetar med
kommunalekonomiska frågor, att samverka
effektivare framöver – det gäller såväl sam
arbeten mellan förtroendevalda och tjänste
personer, som mellan styrande och opposition.
Förhoppningen är att kommunerna på så
sätt ska få en långsiktig effekt av utbildnings
investeringen och så stor nytta som möjligt av
de ekonomiska medel som står till buds, säger
Johan Nordlund, programledare vid Handels
högskolan i Stockholm.

D

enna utbildningsomgång var en
pilotstudie, och förhoppningen är
att framöver kunna erbjuda den till
fler kommuner.
– Om utvärderingen av pilotutbildningen
faller väl ut är den preliminära planen att
genomföra en ny omgång under hösten 2019.
Återigen kommer vi i så fall lägga stor vikt vid
att samla kommuner som delar många gemen
samma drag och förutsättningar – allt för att
utbildningen ska bli så givande som möjligt,
säger Björn Söderlundh. W

JAN ÖSTRÖM
Ekonomichef Luleå Kommun
— Ett mycket lyckat utbildnings
koncept på flera sätt! Vi fick en viktig bekräftelse på att vi har förstått
och tagit oss an frågorna på ett
sätt som gör att vi nu också rör oss
i rätt riktning. Duktiga lärare inspirerade också till mer pedagogiskt
utformade kommunikationsinsatser
som sätter ekonomistyrningens
komplexa delar i sitt sammanhang
och förklarar varför vi som kommun
agerar på det sätt vi gör.
— Den lyckade kombinationen av
kommuner med liknande förutsättningar och utmaningar, gjorde att
en värdefull kommungemenskap
uppstod som jag tror kommer
fortsätta som en givande dialog
från norr till söder!

MARIA VAZIRI
Ekonomichef Skövde kommun
— Utbildningen gav mig en mängd
värdefulla insikter och användbara
verktyg. Till exempel beträffande
våra finansiella mål där vi lärde oss
att sätta in kommunens mål i
tillväxtsambandet för att se hur
långt det räcker och i relation till
hur mycket de kommunala bolagen
måste bidra med. Övningarna
kring investeringsbedömningar
med fokus på kassaflödesanalyser
över åren och nuvärdesberäkningar
ser jag kan bidra till ett effektivare
arbete med våra investerings- och
finansieringsbeslut framöver.
Dessutom, många bra tips på
pedagogiska förklaringar av
ekonomiska samband för icke
ekonomer.
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Johanna Giorgi, som arbetar med
hållbar tillväxt på Tillväxtverket, är
kritisk till BNP som ett mått på välfärd.

22

BNP inget
bra mått på
välfärd
Ekonomisk tillväxt har länge varit det främsta
måttet på välfärd. Men räcker tillväxt och vad är
egentligen målet för samhällsutvecklingen? Dialog
har samtalat med Johanna Giorgi på Tillväxtverket
om ett nytt, regionalt mått på välfärd.
TEXT: ANNA SPÄNGS FOTO: MARTIN RIDNE

B

ruttonationalprodukten, BNP,
är värdet på alla varor och
tjänster som produceras i
ett land under en tidsperiod,
vanligtvis ett år. Ju högre
BNP, desto högre ekonomisk
tillväxt har landet. För att
beskriva välståndet per
invånare används också måttet BNP/capita (se
faktarutan på sidan 25).
Men BNP/capita är ett statiskt mått som allt
fler börjar ifrågasätta om det speglar verklig
heten för invånarna. Måttet tar exempelvis
inte hänsyn till hur landets produktion och

inkomster fördelas mellan invånarna. BNP tar
heller inte hänsyn till hur produktionen påver
kar miljön. Ett tydligt exempel på detta är Kina,
vars snabba tillväxt skapat ekonomiska ojämlik
heter mellan stad och landsbygd, och betydande
miljökonsekvenser till följd.
Johanna Giorgi som arbetar med hållbar
tillväxt på Tillväxtverket stämmer liksom många
andra in i kritiken mot BNP.
– BNP säger ingenting om att investerings
utrymmet som man får genom ökad tillväxt går
till ökad välfärd. Man vet heller ingenting om på
vilket sätt tillväxten skapats och om möjligheten
att öka välfärden framöver. Jag brukar hänvisa a
Kommuninvest Dialog #2 2019
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Johanna Giorgi
anser att BRP+ kan
bidra till att vi får en
bättre helhetssyn
och håller fokus
på det egentliga
målet, en hållbar
utveckling.

till vad den amerikanske presidentkandidaten
Robert Kennedy sade redan på 1960-talet; att BNP
mäter allt utom det som egentligen är något värt,
säger Johanna Giorgi.
Hon syftar på ett tal från 1968 där Robert
Kennedy uppmärksammade bristerna med BNPmåttet. Bland annat ifrågasatte han hur det i ett
land som USA – med en BNP som då låg på 800
miljarder dollar – ändå kunde finnas barnfattig
dom och svält.
Den långvariga kritiken mot BNP visar att det
behövs nya mått på välfärd, något som också kon
stateras i FN:s Agenda 2030. De globala målen för
en hållbar utveckling, delmål med nummer 17:19,
klargör att det behövs kompletterande mått till
BNP och att dessa bör bygga vidare på befintliga
initiativ.

R

edan före de globala målen antogs på
började Sveriges regioner genom forumet
RegLab och tillsammans med Tillväxt
verket arbetet med att ta fram ett nytt
mått på välfärd. Det nya måttet heter BRP+ och
bygger på ramverket för OECD:s Better Life Index.
– Det har tagits massor av initiativ för att ta
fram en bredare typ av mått, bland annat av EU och
OECD. Men inget av de måtten var nedbrytbara på
regional och kommunal nivå. Många av indikato
rerna var heller inte relevanta för en svensk kon
text. Regionerna bestämde därför att utveckla ett
eget verktyg, vilket kopplades till målet för regional
utvecklingspolitik, säger Johanna Giorgi, som
projektleder arbetet med BRP+ på Tillväxtverket.
Regionernas mål för regional utvecklingspolitik
är en hållbar utveckling. BRP+, som kompletterar
bruttoregionalprodukten, mäter både livskvalitet
för medborgare här och nu samt hållbarhet över
tid, det vill säga att även framtida generationer
har förutsättningar för livskvalitet.
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Ekonomisk tillväxt trumfar
idag ofta andra typer av mål.
JOHANNA GIORGI

BRP+ har tydliggjort skillnader i livskvalitet
mellan olika kommungrupper. Högst värden
har pendlingskommuner nära storstäder. Men
regionerna gör ogärna rankinglistor, utan vill
hellre använda måttet som ett analysverktyg.
– Regionerna har varit tydliga med att de
inte vill ha en ”här är det bäst att bo ranking”,
utan det vi ser är att allt fler jobbar med BRP+
som ett analysverktyg för att förstå samhälls
utvecklingen. Exempelvis varför vissa regioner
krymper eller växer, säger Johanna Giorgi.

I

mars publicerade RegLab och Tillväxt
verket en antologi med exempel på hur
BRP+ används på regional och kommunal
nivå. Syftet med rapporten var att testa
hur måttet kan användas och vilka resonemang
som går att föra. Med hjälp av BRP+ har till
exempel Dalarna undersökt om industri
kommunerna i regionen är tillräckligt attraktiva
för att locka till sig högutbildad arbetskraft.
Johanna Giorgi ser att det finns utvecklings
potential för BRP+, framförallt vad gäller den
långsiktiga hållbarheten.
– Vi pratar ju om miljö som en del av
attraktionskraften, om att ren luft är en del av
livskvalitet. Det sätter ett hållbarhetsperspek
tiv på det som är här och nu, men vi har också
ambitionen att titta på hållbar utveckling över
tid. Generellt så har kommuner blivit mer håll
bara över tid, men detta är något vi behöver
gräva djupare i, vilket vi gör nu, säger hon.
Under våren startade ett tvåårigt utvecklings
projekt som innebär att arbetet med BRP+ kom
mer att fortsätta och fördjupas. RegLab driver
arbetet och Tillväxtverket delfinansierar pro
jektet tillsammans med regionerna. Regionerna
är överens om att BRP+ bidrar till en bättre
helhetssyn, något som Johanna Giorgi håller

I Sverige är BNP/capita

470 800
kronor
vilket gör att vi kommer på en
tolfte plats i OECD:s välståndsliga.
Sverige ligger efter länder som
exempelvis Norge och USA.

FAKTA BRP+
BRP+ består av 16 mätområden,
varav tolv är kopplade till livs
kvalitet och fyra indikerar hållbarhet
över tid.
BRP+ har tagits fram av RegLab
tillsammans med Tillväxtverket.
RegLab är ett forum för lärande och
erfarenhetsutbyte kring regional
utveckling. RegLab har 24 medlemmar: Sveriges 21 regioner, Vinnova,
SKL och Tillväxtverket.
Den senaste rapporten om BRP+
från i mars handlar om hur kommuner och regioner kan använda BRP+
i det regionala utvecklingsarbetet.
Förra årets rapport handlade om
vilka kommuner i landet som
har bäst förutsättningar för hög
livskvalitet.

med om. Däremot ser hon inte att måttet ännu
haft någon bäring på politiken.
– Vi kan använda BRP+ för att bättre förstå
hur saker och ting hänger ihop. Ekonomisk
tillväxt trumfar i dag ofta andra typer av mål,
men i och med att man får en bredare syn på
värde så tror vi att vi också får bättre möjlig
het att ta mer långsiktigt hållbara beslut för
att bygga förutsättningar framöver. Men än
så länge ligger de här bredare måtten inte till
grund för policybeslut.
Hon kommenterar också det faktum att
Nya Zeeland från och med i år kommer att
presentera en välmåendebudget för att mäta
vilken effekt långsiktiga politiska beslut får
på människors liv.
– Det har inte framgått hur de ska göra
detta ännu. De har gått direkt på den del som
vi tycker är svår att operationalisera. Det ska
bli intressant att se hur de gör detta. Även i
Sverige tog vi ju fram ett antal indikatorer som
skulle vara kompletterande välståndsmått.
Men jag kan inte se att man håller sig till det
resonemanget vid överväganden i budgeten.

S

om det ser ut i dag består BRP+ av
kvantitativa mått, men RegLab och
Tillväxtverket vill också i det fortsatta
utvecklingsarbetet titta på den subjek
tiva upplevelsen av livskvalitet. Målet är dock
inte att BRP+ ska mätas i ökad lycka.
– Lyckomåtten är ofta baserade på subjek
tiva enkätundersökningar och det är något vi
vill få in i BRP+ för att fördjupa och förbättra
analysen. Men BRP+ kan inte bidra till ökad
lycka i sig. Det är bara ett mätsystem, men det
kan hjälpa till så att man får en bättre helhets
syn och att vi håller fokus på det egentliga
målet. W
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Krönika

FOTO: TERÉSE ANDERSSON

HÅLLBAR FINANSIERING
KAN FRÄMJA GRÖN OCH
SOCIAL EFFEKTMÄTNING
Marknaden för gröna obligationer,

för finansiering av miljö- och klimat
inriktade investeringsprojekt, kan
illustrera det perspektivskifte som pågår
i finansmarknaden, där hållbarhets
aspekter blir en allt viktigare pusselbit
i förvaltningsstrategi, riskhantering och
kreditprövning. På tio år har en grön
obligationsmarknad växt fram där
mer än 200 miljarder dollar emitteras
årligen.
Effektrapporteringen, dvs. möjlig
heten att få information om finansierade
projekts förväntade effekter, är en av
huvudförklaringarna till gröna obliga
tioners attraktivitet. Kommuninvest har
till exempel visat att de investerings
projekt som medlemmarna finansierar
med Gröna lån, vid slutet av 2018
bidrog till drygt 662 000 ton i minskade
CO2-utsläpp, motsvarande utsläppen
från cirka 448 000 bilar med en
körsträcka om 1200 mil per år. Sådan
information är nödvändig för att slutinvesteraren, exempelvis en fondsparare,
ska kunna få relevant information om
sitt sparande.
Ett ökande genomslag för FN:s glo

bala utvecklingsmål, de s.k. Agenda
2030-målen, gör att finansmarknadens
aktörer nu börjar visa intresse även för
sociala aspekter. Detta sker parallellt
med allt större kommunal aktivitet på
området sociala investeringar, bland
annat avseende tidiga och förebyggande
sociala insatser via s.k. sociala inves

Vi vill ingå i sammanhang där
samverkan med olika typer av
samhällsaktörer kan främjas.
teringsfonder. Marknaden för sociala
obligationer förväntas, enligt en artikel
i Dagens Samhälle nyligen, ta fart i
Sverige inom ett till två år.
Utvecklingen är högintressant. Vi
vet redan att de allmännyttiga bostads
bolagen kan vara kraftfulla katalysa
torer för socialt hållbar utveckling,
där aktörer som Botkyrkabyggen och
Gårdstensbostäder ofta lyfts fram som
förebilder. Kan detta främjas ytterligare
om fond- och pensionsmedel engageras
på nya sätt?
Men det sätter också fokus på effekt

rapporteringen, där framförallt effekt
utvärdering inom det sociala området
behöver utvecklas. Studier pekar på att
det saknas både analys av långsiktiga
samhällsekonomiska konsekvenser av
åtgärdsprogram inom välfärdssektorerna
samt en effektutvärderingskultur.
Därför är det positivt att det, tack
vare Vinnova-finansierade insatser, nu
kommer skapas en tvärsektoriell arena
för diskussion och utbyte av praktiska

erfarenheter om effektmätning, med
mål att skapa en kunskapshub för
effektmätning i Sverige.
Kommuninvest, som tagit en aktiv

roll för att harmonisera och utveckla
effektmätning på det gröna området,
vill delta i utveckling även av effekt
mätning på det sociala området. Därför
ingår vi som en av parterna i initia
tivet, tillsammans med aktörer som
Fryshuset, Malmö Stad och Örebro
kommun.
Vi vill ingå i sammanhang där sam
verkan med olika typer av samhällsak
törer kan främjas och som kan skapa
nytta för Kommuninvests medlemmar.
Av det skälet har vi deltagit i stiftandet
av föreningen The Swedish National
Advisory Board for Impact Investing,
som ska främja sektoröverskridande
samverkan rörande hållbara investe
ringar med mätbara positiva effekter.
Björn Bergstrand
Hållbarhetschef, Kommuninvest

a
26

Kommuninvest Dialog #2 2019

AI för alla
— stor finsk satsning
Finland ska bli världsledande inom AI — artificiell intelligens.
Det är höga mål som vårt grannland i öst satt upp och grunden i arbetet
är att sprida kunskap och skapa intresse hos allmänheten. ”AI ska vara
en naturlig del av vardagen”, säger Ilona Lundström generaldirektör på
arbets- och näringsministeriet i Finland.
TEXT: DAVID GROSSMAN FOTO: SHUTTERSTOCK
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En läkare kan använda AI till att göra
bättre diagnoser och jurister kan hitta
information i rättsfall. Det finns nu även
AI som skriver nya lagar.
ILONA LUNDSTRÖM

T

ekoäly – on uusi sähkö är
devisen för Finlands AI-satsning.
För er som inte behärskar finska
är översättningen: AI – den nya
elektriciteten. Budskapet har
två syften; dels visa att artificiell
intelligens (AI) inom en snar framtid kommer
att betraktas som en självklarhet vi inte ens
funderar över. Dels vill man avdramatisera en
teknologi som upplevs som komplex och för
vissa även skrämmande.
– På morgonen använder du en kaffebryg
gare och kanske en eltandborste utan att
reflektera över elektricitet. På samma sätt
kommer AI integreras i vår vardag, säger Ilona
Lundström som är generaldirektör på arbetsoch näringsministeriet i Finland och även vice
ordförande i styrgruppen för att utveckla AI i
Finland.
Det är höga mål som vårt grannland i
öst satt upp, Finland ska bli ett av världens
ledande länder inom AI. Redan i oktober 2017
var Finland det första EU-landet som formule
rade en nationell AI-strategi. I den presentera
des några åtgärder för att lotsa Finland fram
till en topposition, bland annat att förbättra
företagens konkurrenskraft med hjälp av AI,
att säkra spetskompetens och att locka de
bästa experterna inom området.

E

nligt Ilona Lundström har Finland
goda förutsättningar för att ta en
tätposition tack vare hög teknologisk
kompetens inom landet, en effekt av
bland annat målmedveten satsning på natur
vetenskapliga ämnen inom skola och univer
sitet. Det stora teknologiska genombrottet i
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miljon
finländare
kommer att få nya
arbetsuppgifter i framtiden.
Källa: McKinsey & Company

Finland stod förstås Nokia för när bolaget
gick från massafabrik till världsledande
tillverkare av mobiltelefoner. Sedan var Nokia
inte så snabbfotat när smartphones tog över
marknaden och de kördes snabbt förbi av
bolag som Apple och Samsung. Är det möjligt
vis sådana tankar med i bagaget när Finland
inte vill hamna på efterkälken vid nästa stora
teknikskifte?
– Nej, den oron driver inte detta projekt,
och även om Nokia inte är lika stort i dag
har bolaget i alla fall haft stor betydelse för
utvecklingen i Finland. Mycket kunskap som
de lämnar efter sig leder till nya företag inom
många olika områden, säger Ilona Lundström.

F

okus för AI-satsningen är inte att
bli bäst på att utveckla hårdvaran,
på det området har länder som USA,
Japan och Kina ett teknikförsprång
och större resurser. Det Finland strävar efter
är att bli världsledande inom praktiska til�
lämpningar av AI. Ilona Lundström poängterar
att finska regeringen och den styrgrupp som
bildats i första hand fungerar som inspiratörer
och organisatörer.
– Vi har inte så mycket extra finansiering,
utan använder de medel som finns, till största
delen genom Business Finland (finska motsva
righeten till Vinnova) som har startat program
för forskning och utveckling inom AI. Det
mesta drivs annars av företag och organisatio
ner som anmält intresse och är villiga att satsa
med egna resurser.
Ett sådant projekt som fått stort genom
slag är en online kurs, Elements of AI, som
Helsingfors universitet och Reaktor, ett finskt

FOTO: ALEKSI MALINEN

konsultbolag, tagit fram och lanserat. Kursen, som
tar upp grunderna inom AI, är gratis och hittills
har cirka 170 000 personer tagit sin ”examen”.
Sedan en tid finns kursen även på svenska.
Andra initiativ riktas mot små och medelstora
företag som enligt Ilona Lundström riskerar att
hamna i bakvattnet om de inte kan anamma AI i
sin verksamhet.
– Det finns mycket administrativa uppgifter
i företag, till exempel redovisning av räkningar
med mera som kan göras enklare. En läkare kan
använda AI för att göra bättre diagnoser och
jurister kan hitta information i rättsfall. Det finns
nu även AI som skriver nya lagar.

F

inns det då inte även i Finland en oro för
att arbeten försvinner och ökad arbets
löshet när allt mer görs av datorer?
– Jo, det är frågor som diskuteras,
men jag tror inte på den utvecklingen – det är så
mycket annat som påverkar arbetsmarknaden när
jobb försvinner eller omvandlas. AI ser jag som ett
redskap till att underlätta våra arbetsuppgifter,
inte till att ta bort dem.
Hon ser gärna att samarbetet med Sverige
utvecklas på området. Finland är även ordförande
i EU:s High Level Working Group on Competi
tiveness and Growth som arbetar med unionens
konkurrenskraft och tillväxt.
– AI är en viktig fråga för hela EU och vi vill
att alla länder sprider sin kunskap och teknologi
inom unionen. W

Ilona Lundström menar att Finland har
goda möjligheter att ta ledartröjan inom
praktiska tillämpningar av AI.
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På gång

Almedalen 2019
Kommuninvest genomför två seminarier i Almedalen på Wisby Strand Congress & Event,

tisdagen den 2 juli med efterföljande mingel.
Vi webbsänder våra seminarier för de som inte kan närvara.

30

15.00—16.00 Välfärdsutmaningen
— vilka lösningar har framtidens beslutsfattare?

16.00—17.00 Välfärdsinvesteringar i miljardklass
— men bygger vi äldreboenden utan personal?

Hur ska vi säkra personal och kompetens till
välfärden? Vad ska till för att hela Sverige ska
leva?
I takt med att Sveriges befolkning växer
och andelen gamla blir allt större ökar beho
ven av välfärd.
Många medarbetare i välfärden uppnår inom
kort pensionsålder och drygt en halv miljon
nya medarbetare kan komma att behövas fram
till 2023. Samtidigt flyttar allt fler invånare till
storstäderna, och både landsbygd och städer
kämpar för att hålla god nivå på utbudet av
välfärdstjänster. Utmaningarna är många, men
vilka lösningar är bäst? Välkommen till Society
Labs seminarium i Almedalen där de politiska
partiernas ungdomsförbund diskuterar hur vi
ska tackla framtidens utmaningar kopplade till
välfärd, stadsbyggnad och urbanisering. I tre
fall möter ungdomsförbunden scenarier som
utgår från fiktiva samhällen, men realistiska
problem.

Svenska kommuner har stora investerings
behov – men mycket tyder på att det är driften,
inte finansieringen av investeringarna, som är
den verkliga utmaningen. Vilken omställning
krävs för att säkra driften av kommunens
verksamhet? Vad kan politikerna göra, och 
var ligger ansvaret?
De kommande tio åren ökar andelen barn
och äldre i Sverige kraftigt. Det innebär omfat
tande utmaningar när det gäller att säkra väl
färden samtidigt som många välfärdsmedarbe
tare går i pension. Enligt Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) kan det behövas drygt en
halv miljon nya medarbetare i välfärden fram
till 2023, med de allra största behoven inom
äldreomsorg och gymnasieskola. Problem
bilden är tydlig, men lösningarna lyser med sin
frånvaro. Hur säkerställer vi rätt kompetens?
Vilka utbildningar behövs, vem ska utbildas,
vem ska fortbildas, och hur gör vi välfärds
yrkena attraktiva?
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5 frågor till en förnyare

Patienten i appen
TEXT: DAVID GROSSMAN FOTO: JENS BLIXTH

Ska vården i glest befolkade områden upprätthållas med
god kvalitet krävs digitala hjälpmedel. Anna Granevärn,
primärvårdschef Region Jämtland Härjedalen, leder ett
utvecklingsarbete med egenvårdsstöd via mobiler kopplade till hälsocentraler.
Hur fungerar ert system?

– Patienten har en app i mobilen och till den kan utrustning
kopplas som mäter blodtryck, blodsocker, vikt och andra
värden som är viktiga att ha koll på om du till exempel har
hjärtsvikt eller diabetes. Med mobilen går det även att chatta
med vårdpersonal på hälsocentralen och även föra videosam
tal. I en första etapp är det knappt 300 personer i Ragunda
kommun som använder appen.
Ni har haft systemet i ett år, varför infördes det?

– För oss är det nödvändigt att effektivisera, annars kommer
vi inte att kunna bemanna vår vård i framtiden. Personer
med kroniska sjukdomar står för cirka 80 procent av våra
resurser och kan vi få en del i den gruppen att inte söka sig till
hälsocentraler, sjukhus eller ringa samtal, ökar vi såväl kvalitet
som tillgänglighet. Redan nu minskar antal samtal till vården
och även om det är för tidigt att dra några slutsatser, så ser vi
att det är färre hjärtsviktspatienter som åker till sjukhus eller
beställer ambulanstransporter.
Vilken typ av återkoppling får ni från patienterna?

– De flesta är positiva eftersom de har mer kontakt med
vårdpersonal och uppskattar tryggheten med att någon har
koll på deras värden hela tiden, inte bara när man åker in till
hälsocentralen.
Kan du säga något om hur stor besparing ni gör i pengar?

– Vi är inte färdiga med den beräkningen än, men med största
säkerhet är det en lönsam investering eftersom antalet vård
tillfällen minskar. En vårdplats kostar i snitt 7 000 kronor per
vårddygn och för en patient med hjärtsvikt kan det handla om
några dagar på sjukhus.
Är appen mest en lösning för glest befolkade områden?

– Nej, det finns självklart en stor potential för alla regioner.
En av våra distriktssköterskor berättade nyligen att hon kan
träffa 50 blodtryckspatienter under en dag med det mobila
systemet jämfört med högst ett tjugotal om de ska kontrolleras
på mottagningen. Alla tjänar på att bygga ut sitt egenvårdsstöd.

B

Kommuninvest
i Almedalen
Seminarier tisdagen den 2 juli 2019
Wisby Strand Congress & Event (Donnersgatan/Strandvägen). Seminarierna följs av mingel från kl 17.
15.00–16.00
Välfärdsutmaningen – vilka lösningar har framtidens beslutsfattare?
16.00–17.00
Välfärdsinvesteringar i miljardklass – men bygger vi äldreboenden utan personal?
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