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DEN SOM KAN STÅ I SKULD KAN VARA NÖJD
RubRiken ovan får väl ses som en blinkning till 
citatet ”Den som är försatt i skuld är inte fri”. 
Det kan spåras till den svenske politikern Ernst 
Wigforss uttalande från 1932. Det kan vara lätt 
att ta till sig ett budskap om skuldfrihet, men 
tänker man efter är det inte alltid självklart.

En av kommunernas huvuduppgifter är att förse 
invånarna med välfärdstjänster. Fler invånare 
innebär behov av fler verksamhetslokaler. Födselö
verskott och invandring har starkt bidragit till att 
Sverige har ökat från 9 till 10 miljoner invånare 
på förhållandevis kort tid. Trenden med en ändrad 
demografi fortsätter, vilken innebär en försämrad 
försörjningskvot. Samtidigt innebär fler unga och 
fler gamla ett ökat behovet av verksamhetslokaler.

En sund kommunal ekonomi både egenfi
nansierar och lånefinansierar sina långsiktiga 
välvärdsinvesteringar som till exempel skolor, 
förskolor, äldreboende, gruppbostäder och 
kontorslokaler. Sedan en tid tillbaka ser vi, på det 
kommunala finanssamarbetet Kommuninvest, 
med oro på det ökade intresset hos vissa kommu
ner att hyra sina verksamhetslokaler i stället för 
att äga dem själva.

Det förstnämnda – att hyra verksamhetsloka
ler – kan möjligen vara klokt om en kommun 
befinner sig i ett läge där man söker flexibilitet 
med en kortsiktig lösning. Det kan till exempel 
handla om att parera en tillfällig stor årskull av 
skolelever eller en liknande situation som är av 
mer temporär karaktär. 

Men när det gäller långsiktiga lokalbehov, så 
kan inte vi, hur vi än vrider och vänder på saken, 
se annat än att det lönar sig för en kommun att 
äga sina verksamhetslokaler. Oftast blir det be
tydligt dyrare att hyra än att äga. Över tid ibland 
mer än dubbelt så dyrt. Det är förstås ingen 
slump att privata fastighetsföretag är intresserade 
av att bygga och hyra ut verksamhetslokaler till 
en kommun. En tryggare hyresgäst går inte att få.

”Om kommunen saknar processer och expert
kompetens för att bygga?”, kanske någon invänder. 
Men det blir snabbt lönsamt att anlita erfarna 
experter som tillsammans med kommunens egna fö
reträdare kan lotsa ett egenägt byggprojekt i hamn.

Ytterligare något att tänka på är vad som hän
der efter ett – låt oss säga – 25årigt ägande alter
nativt 25årigt hyresavtal. Hur ser restvärdet ut år 
26? Är fastigheten attraktiv och hyggligt central, 
så hittar vi även här en uppsida för att äga.

Men pandemin då? Och den minskade invand
ringen? Statistiska centralbyråns (SCB) befolknings
prognos för 2020 pekade på en ökning med när
mare 88 000 personer. Utfallet blev istället strax 
under 52 000 personer. Hur utvecklingen kommer 
att bli under 2021 är mycket svår att bedöma.

att invandRingen haR minskat och kommer att 
påverka befolkningsprognoserna framöver kan 
vi nog anta. Dock är det oklart, och för tidigt, 
att bedöma hur pandemin påverkar Sveriges eko
nomi långsiktigt. Ännu oklarare är det att försöka 
förstå och ge prognoser på flyttmönster inom 
Sverige. Studier på global nivå påvisar att de stora 
metropolerna som London och Paris inte ökar sin 
befolkning. Snarare är det en motsatt rörelse.

Vi ser helst att alla svenska kommuner skapar 
en långsiktig strategi för hur verksamhetslokaler 
ska hanteras. Hur bedöms – trots nämnda oviss
het – behoven framöver, och vad händer med re
sultaträkning och kassaflödet beroende på vilken 
väg en kommun väljer? 

Vi ställer gärna upp med verkliga exempel och 
kalkyler beträffande att äga eller hyra verk
samhetslokaler. Dessa ger insikter som ofta gör 
besluten enklare.

Sedan starten har kommunal samverkan via 
Kommuninvest sparat miljardbelopp genom både 
kloka råd och lån. Det är något att vara både 
nöjd och stolt över.

Årets föreningsstämma genomförs på grund av pandemin via internet i digitalt format. Vid sidan av den formella 
 stämman medverkar: Lena Micko, civilminister. ”Kommunsektorns förutsättningar.” och Ivan Krastev, statsvetare. 

 ”Recovering from Covid-19: Will local communities come out stronger or weaker than before?”
Se tider och program på sidan 30 i denna tidning. Varmt välkommen.

PS
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Intervju med Sofia Wallström
Hon utreder hur 100 miljarder i nya investeringar  
stödjer vårdutvecklingen.

Vart är vi på väg?
Vi frågar experterna om framtiden  
på finansmarknaderna. 20

28
Ny rapport

Gröna lån bidrar till  
minskade koldioxidutsläpp.

13
Krönika

Pär Österholm  
professor i nationalekonomi

31
Förnyaren

Innovationslabbet  
Arts and Music Innovation

16

29
Välfärdsinvesteringen
Pedagogisk solanläggning  

på förskola.

Nu lanseras Lån för Social Hållbarhet
Ånge kommun och Uppsalahem bland de första att ta del av den nya produkten. 6
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Framtidens digitala 
äldreboenden?
RIKSBYGGEN, RISE, SAMT Haparanda och Hudiks-
valls kommuner inleder ett innovationsprojekt för 
framtidens äldreboenden genom byggandet av 
ett nytt boende i respektive kommun. Anläggning-
arna ska bland annat använda sig av ”Internet of 
Things” (IoT) samt digitala tvillingar. 

Noterat

SÅ MYCKET ÖKADE Kommuninvest sin 
 nominella utlåning under år 2020. Trots 
utmaningar vållade av pandemin meddelar 
organisationen i sin bokslutskommuniké 
att verksamheten kunde upprätthållas utan 
några väsentliga problem. Andelen Gröna 
lån i förhållande till total utlåning ökade från 
10,1 till 11,9 procent. Rörelseresultatet på 228 
miljoner kronor år 2020 var emellertid lägre 
än under föregående år, då det uppgick till 
392 miljoner kronor. 

9 %

HALMSTAD ERBJUDER ETT trettiotal medarbetare på kommunens fritidshem att studera under 
en del arbetstiden för att därefter kunna bli examinerade som lärare med inriktning mot fritids-
hem. Projektet beskrivs som ett led i kommunens strategiska kompetensförsörjning. 

– För oss är det viktigt att våra medarbetare får möjlighet att växa och utvecklas på sin 
arbetsplats och i sin profession, säger HR-strategen Emil Mårtensson i ett pressmeddelande. 

Lärarutbildning parallellt med jobbet

KOMMUNERNA HOFORS, KARLSTAD, Munkedal och 
 Vallentuna deltar i Vinnovas och Livsmedelsver-
kets projekt ”Ett nytt recept för skolmålti-
der”. Syftet är att utveckla ett mer hållbart 
skolmatssystem genom att arbeta med 
frågor kring bland annat matsvinn, odling, 
digitalisering, och upphandlingar. Projektet 
är en del av en större satsning relaterad till 
FN:s globala hållbarhetsmål. 

Mer hållbar skolmat

Fortsatt tryggast 
på Hammarö 
HAMMARÖ BEHÅLLER SIN förstaplats 
som Sveriges tryggaste kommun i SKR:s 
och MSB:s årliga undersökning. Andra- 
och tredjeplats år 2020 går till Vaxholm 
respektive Knivsta, som därmed petar 
ner Öckerö till en fjärdeplats. 

DalaCapital  
investerar i startups 
REGION DALARNA ÄR en av finansiärerna till 
DalaCapital AB, från vilket tillväxtorienterade 
regionala bolag i tidiga skeden ska kunna 
 ansöka om så kallat ”såddkapital”. Ambitio-
nen beskrivs som att hjälpa fler av de cirka 
1 500 bolag som årligen startas i regionen 
att växa sina verksamheter. Ansökningar 
utvärderas av ett investeringsråd och even-
tuella investeringar blir i storleksordningen 
100 000 – 500 000 kronor. DalaCapital är ett 
dotterbolag till Dalarna Science Park. Region 
Dalarna, Dalarnas Försäkringsbolag och Spar-
banksstiftelsen Dalarna går in med 6 miljoner 
kronor var.

KOMMUNERNAS OCH REGIONERNAS verksam-
hetsresultat på 51,5 miljarder kronor år 2020 
är hela 39,1 miljarder kronor mer än resultatet 
år 2019, enligt en rapport från SCB. Mer stats-
bidrag och utjämning ligger bakom en stor 
del av uppgången. Dessa ökade med 40,6 
miljarder kronor jämfört året innan. Skatte-
intäkterna ökade med 7,1 miljarder kronor. 

51,5 mdkr
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HÄRNÖSANDS KOMMUN MEDDELAR att de inleder ett samarbete med det lokala närings-
livet för att öka sysselsättningen. Projektet ”Alla kan arbeta” matchar projektdel-
tagare med företag i omnejden där de erbjuds praktik samt eventuellt även utbildning. 
 Kommunen hjälper till med bland annat arbetsmarknadskonsulter och praktikhandledare. 
Satsningen beskrivs som särskilt inriktad mot invånare som idag har ekonomiskt bistånd 
från  kommunen.

Praktik och utbildning hos lokala 
bolag i projektet ”Alla kan arbeta”

Boken ”No more lonely heroes” ser kom-
munal sam verkan och fler kooperativ som 
nycklar till många av vår tids utmaningar. 

 
POLITISK POLARISERING, 

INTEGRATIONSSVÅRIG HETER, 
klimatförändringar, och 
välfärdens kompetensförsörj-
ning diskuteras ofta som stora 

samhällsutmaningar. I boken 
”No more lonely heroes” av 
Göran Tivenius (tidigare med-
arbetare på Kommuninvest) och 

Kommun invests grundare Lars M. 
Andersson, framförs fler sam-
arbeten som ett sätt att möta 
problemen. Både genom ökad 
kommunal samverkan samt 

främjandet av lokala kooperativ. 
– Dels är det mer effektivt att 

till exempel kommuner samar-
betar, men framför allt behöver 

vi stärka lokalsamhällena och lokaldemokratin så att 
medborgarna känner sig inkluderade, säger Lars M. 
Andersson. 

En del av boken berör den kooperativa rörelsens 
historia och varför kooperativ lyckas eller miss-
lyckas. Från att ha varit väldigt framgångsrika under 
stora delar av nittonhundratalet menar författarna 
att många av dagens kooperativ förlorat det som 
gjorde dem bra. 

– Hela poängen med kooperativ är ju medlems-
inflytandet och den lokaldemokratiska kopplingen, 
men i många fall har de blivit som vanliga storföre-
tag där en del medarbetare inte ens vet om att de 
jobbar i kooperativ, säger Göran Tivenius. 

Boken listar en lång rad grundidéer för lyckade 
kooperativ, som den menar även kan appliceras i 
samarbeten mellan kommuner, samt mellan kom-
muner och kooperativ. 

– Det allra viktigaste är att inte tappa dialogen 
och närheten till deltagarna. Att alla fortsätter känna 
att de har inflytande och får göra sina röster hörda, 
säger Göran Tivenius. 

– En av våra huvudpoänger i boken är att allt inte 
borde handla om vinstmaximering, och att saker 
som demokrati, inflytande och harmoni är väldigt 
viktiga för många människor även om de är svårare 
att mäta. Det är dags för tidsandan att göra ett lapp-
kast. Från jag till vi, säger Göran Tivenius.

Luleå borgar för jättemuddring
LULEÅ KOMMUN GÅR i borgen med 1,3 miljarder kronor för kommunens del av projekt Malm-
porten, där Luleå hamn och dess farled ska muddras och fördjupas med cirka sex meter. Det 
blir Sveriges största muddringsprojekt i modern tid. Kostnaderna delas vid hamnområdes-
gränsen, vilket innebär att Luleå och staten vardera står för ungefär hälften av totalkostna-
den. Luleå hamn är Sveriges största bulkhamn och hanterar cirka 30 procent av Norrbottens 
järnmalmsproduktion. Slutgiltigt besked om muddringen och dess finansiering väntas från 
regeringen i december. Tidsplanen i dagsläget är att starta muddringen år 2024.

DET VAR VAD KOMMUNINVEST 
emitterade i mars i sin tolfte gröna 
obligation. Denna med förfallodatum 
i juni år 2024. I ett pressmeddelande 
beskrivs investerarintresset som 
stort och transaktionen prissattes 
en baspunkt över swap räntan 
och 19 baspunkter över motsva-
rande amerikanska stats-
obligation. Kommun invest har 
nu sammanlagt cirka 51 miljarder 
kronor utestående i gröna obligationer. 

En miljard dollar

”Det allra 
 viktigaste  
är dialogen”

Lars M. Andersson.

Göran Tivenius.
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Den 30 mars 2021 är en 
milstolpe i Kommun
invests historia. Då 
 offentliggjordes den 
breda lanseringen av den 
helt nya låneprodukten 
Lån för Social Hållbarhet 
som för första gången 

ger Kommuninvests 292 medlemskommuner 
och regioner möjlighet att till särskilda villkor 
låna förmånligt till investeringar som har en 
social hållbarhetsdimension.

Eftersom kommuner och regioner enbart 
tillåts låna till investeringar, inte till drift, är 
Lån för Social Hållbarhet knutna till fysiska 
investeringar. Kommuninvest har definierat tre 
breda områden inom vilka lån kan ges: boende 
och boendemiljöer; säkerhet, trygghet och 
tillgänglighet, samt hälsa, utbildning, idrott och 
kultur. Exakt vilka investeringar som kommu
ner, regioner och kommunala/regionala bolag 
önskar låna till avgör de själva, men för att 
krediten ska klassas som Lån för Social Håll
barhet ska investeringen, och dess i allmänhet 
därtill kopplade sociala insats/er, utvärderas 
och godkännas av en särskild kommitté som 

Kommuninvest har tillsatt – Kommittén för 
Social Hållbarhet.

Behovet att kunna göra långsiktiga sociala 
investeringar har uppmärksammats under en 
längre tid och försök med olika modeller har 
med varierande framgång genomförts i flera 
svenska kommuner. En av utmaningarna har 
varit att sociala insatser ofta behöver ske under 
längre tidsperioder och involvera en bredd 
av offentliga aktörer. Detta har varit svårt att 
förena med ettåriga kommunala budgetar och 
organisationer som ofta är organiserade i ”stup
rör”. Den kanske största svårigheten har varit 
att utvärdera insatserna och på ett trovärdigt 
sätt mäta effekterna av satsningar som skett.

Långvarig diskussion
Inom Kommuninvest och bland medlemmarna 
har diskussionen om att utveckla låneformer 
för sociala investeringar pågått under ett antal 
år. En av dem som har drivit på i frågan är ord
föranden i Kommuninvest Ekonomisk förening, 
Göran Färm.

– Det var flera faktorer som bidrog till att 
jag tog initiativ till den här utvecklingen. Under 
mina sista år som EUparlamentariker deltog 

Premiär för Lån för 
Social Hållbarhet
Nu introducerar Kommuninvest Lån för Social Hållbarhet. Där-

med  tillmötesgår man en önskan från medlemmarna om en låne-
form till investeringar som på ett tydligt och mätbart sätt bidrar 

till bättre sociala förutsättningar i kommuner och regioner.
TEXT: ANDERS BORG

GÖRAN FÄRM
ordförande i Kommuninvest  

ekonomisk förening

”Viktigast är förstås 
att de bidrar till en 

långsiktig omställning 
till ett mer klimat- och 
miljövänligt samhälle.

Samtidigt ställer de krav 
på mät barhet.”
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SOCIALA INVESTERINGAR  
– VAD ÄR DET?
Sociala investeringar är investeringar som syftar till 
att förebygga eller åtgärda sociala samhällsproblem. 
Avkastningen av investeringen är samhällsnytta i 
form av förbättrade förutsättningar för medborgar-
na, minskade samhällskostnader eller ökad produktiv 
samhällsaktivitet. Sammanfattningsvis handlar det 
om att investera i mjuka värden – i människor – på 
ett sätt som förväntas leda till mänskliga och ekono-
miska vinster i samhället. 

jag i arbetet som låg till grund för reforme
ringen av den Europeiska socialfonden, vars 
huvudsyfte är att arbeta för integration och 
mot långtidsarbetslöshet, säger Göran Färm 
och fortsätter:

– Några år senare deltog jag i en resa som 
Kommuninvest anordnade för att möta våra 
obligationsköpare i Asien. Där fanns det 
ett stort intresse för sociala investeringar, 
inte minst för de finansiella aspekterna, och 
Asiatiska utvecklingsbanken anordnade en rad 
seminarier på temat.

Erfarenheter från Gröna lånen
Göran Färm berättar att diskussionen inom 
Kommuninvest tog sin utgångspunkt i erfaren
heterna från de Gröna lånen som introducera
des 2015 och som snabbt väckte intresse bland 
kommuner och regioner. I dag, sex år senare, 
har mer än hälften av medlemmarna gröna 
lån och dessa står för 12 procent av Kommun
invests samlade utlåning.

– I de Gröna lånen förenas en rad goda egen
skaper. Viktigast är förstås att de bidrar till en 
långsiktig omställning till ett mer klimat och 
miljövänligt samhälle. Samtidigt ställer de krav 
på mätbarhet och att kunna redovisa resultat 
av investeringarna. Sist men inte minst ger det 
också investerarna som köper våra obligationer 
bevis för att deras pengar ger de positiva effek
ter de eftersträvar. Det är precis detsamma som 
vi hoppas uppnå med lån till sociala investe
ringar, säger Göran Färm.

Bred referensgrupp
I utvecklingsarbetet av Lån för Social Hållbar
het har Kommuninvest gått grundligt tillväga.
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Tillsammans med en referensgrupp bestående 
av företrädare för elva olika medlemmar och 
medlemsföretag har man tagit fram en låne
form som gör det möjligt för kommunsektorn 
att finansiera en bredd av socialt inriktade 
investeringar.

– Det här är en låneform som vi är överty
gade om svarar mot behov som finns hos våra 
medlemmar. Och det är ju därför Kommun
invest finns till – för att erbjuda och utveckla 
finansieringslösningar som är kostnadseffektiva 
och främjar utvecklingen av ett gott och håll
bart samhälle, säger Björn Bergstrand, Kom
muninvests hållbarhetschef.

– Det koncept som vi tagit fram bedömer vi 
innehåller de grundkomponenter som behövs 
för att finansieringen ska vara ett relevant 
bidrag till omställningsarbetet och därmed till 
att förflytta våra medlemmars verksamhet i den 
riktning de önskar, fortsätter han.

Ett bevis för att Lån för Social Hållbarhet 
verkligen är en låneform som efterfrågas är att 
fler än hälften av deltagarna i referensgruppen 
som deltagit i utvecklingsarbetet också har 
ansökt om lån enligt det nya regelverket. En av 
ansökningarna kom från Trollhättans kom
muns bostadsbolag Eidar som beviljades lån för 
upprustning av ett stadsdelscentrum som under 
en längre tid präglats av negativ utveckling 
och otrygghet. Eidar har byggt ut lokalerna, 

NYCKELROLL FÖR  
NAMNKUNNIG KOMMITTÉ 
Kommuninvest har tillsatt Kommittén för Social 
 Hållbarhet, som både arbetar med att utforma ram-
verket för Lån för Social Hållbarhet och fattar beslut 
om de ansökningar som kommer in och ser till att de 
möter de uppsatta kriterierna.  Kommittén består av 
åtta ledamöter:

• Lars Hultkrantz, professor emeritus, 
 Handels högskolan vid Örebro universitet
• Tomas Bokström, projektledare, ansvarig för  
Social & Health Impact Center, RISE
• Aina Rundgren, processledare, verksamhets-
ansvarig Projektkontoret, Örebro kommun
• Johan Sjöholm, utvecklingsledare folkhälsa,  
Kungälvs kommun
• Rebecka Thilén, folkhälsostrateg, Skövde kommun
• Anton Berg, utvecklingsledare social hållbarhet, 
Uppsala kommun
• Ingemar Ångman, chef för Social välfärd,  
Region Örebro län
• Shirin Bartholdsson, region utvecklare, sociala  
investeringsmedel, Västra Götalandsregionen
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Det här är en låneform som vi är övertygade om 
svarar mot behov som finns hos våra medlemmar.

Björn Bergstrand, Kommuninvests hållbarhetschef

ställt i ordning den omgivande utemiljön och 
flyttat sitt eget kontor till centrumet. Platsen 
är nu arbetsplats för ett par hundra personer, 
samtidigt som vårdcentral, apotek, restaurang, 
livsmedelsbutik och en lokal matproducent har 
etablerat sig där. Sammantaget har satsningen 
skapat ett levande centrum, ökad sysselsätt
ning, bättre närservice och förutsättningar för 
äldreomsorg och hemtjänst.

Utmaning mäta effekter
En allmänt känd utmaning kopplad till sociala 
investeringar är att på ett lämpligt sätt mäta 
och utvärdera effekterna av investeringarna. 
Vilken nytta gör de för de målgrupper som de 
riktas till?

När Kommuninvest introducerade de Gröna 
lånen för sex år sedan fanns det omfattande 
vägledning och erfarenhet att tillgå utanför 
den egna organisationen. När det gäller sociala 
investeringar finns inte så mycket tidigare kun
skaper att luta sig mot.

– Det här är en helt ny låneform som är lite 
mer komplicerad. Det kommer att ta ett tag 
innan produkten har mognat och vi kommer 
att arbeta tillsammans med kommunerna och 
regionerna i det fortsatta utvecklingsarbetet, 
säger Kommuninvests ekonomi och finanschef, 
Patrick Nimander.

– Det viktigaste för oss är att stimulera till en 
mätnings och uppföljningskultur. Det är inte 
mätningen i sig som är det väsentliga, utan det 
verkligt viktiga är hur vi skapar maximal nytta 
för varje människa för varje satsad krona. Kan 
den här finansieringsformen lyfta 2 000 männ
iskor till ett bättre liv så är det bra. Kan samma 
insats lyfta 2 200 människor så är det förstås 
ännu bättre, säger Patrick Nimander.

”Hårda” investeringar – ”mjuka” värden
Hållbarhetschefen Björn Bergstrand betonar 
de utmaningar som ligger i att Kommuninvest 
med den nya låneformen finansierar ”hård” 
infrastruktur, fysiska investeringar, samtidigt 
som man kravställer på ”mjuka” värden.

– De sociala insatserna sker inom ramen för 
de fysiska anläggningar som vi kommer att 
finansiera, t.ex. bostäder, förskolor eller idrotts
anläggningar. Därför måste vi finna former att 
följa upp de mjuka dimensionerna av satsning
en, vilket inbegriper både att utvärdera effekt 
för enskilda målgrupper samt den systematik 
som präglar låntagarens eget arbete, säger han 
och lägger till:

– Det gör både ansökningsprocessen och den 
framtida återrapporteringen mer komplicerad. 
Vi förväntar oss att våra medlemmar ska redo
visa hur de avser följa upp utfall, dvs. den för

BJÖRN BERGSTRAND
Kommuninvests hållbarhetschef

PATRICK NIMANDER
Kommuninvests ekonomi-  

och finanschef
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ändring som kan observeras hos en målgrupp 
under och efter en insats, de långsiktiga målen 
samt också i vilken utsträckning satsningen bi
dragit till att utveckla deras systematiska arbete 
med social hållbarhet.

Unik kommitté fattar beslut
Även när det gäller kriterierna för vilka låne
ansökningar som ska beviljas och kraven för 
hur utbetalda lån ska följas upp och redovisas, 
har Kommuninvest gått grundligt tillväga. 
En central roll har den expertkommitté som 
tillsatts, där bland andra en av Sveriges ledande 
experter på sociala investeringar, professor 
emeritus Lars Hultkrantz vid Örebro universi
tet, ingår (se faktaruta). Kommittén deltar både 
i utvecklingen av låneproduktens ramverk och 
granskar och beslutar om de låneansökningar 
som Kommuninvest tar emot. De oberoende 
ledamöterna i kommittén fattar beslut i kon
sensus om lånet ska kvalificeras som ett Lån 
för Social Hållbarhet, medan Kommuninvest 
ansvar för själva kreditbeslutet.

– Det här är en ambitiös kommitté med 
bred och djup kompetens inom alla aspekter 
av sociala investeringar, såväl akademiska 
som operativa. Vi bedömer att det finns goda 
förutsättningar för att kommitténs kompetens 
kan tillföras medlemmarna och bidra till att 
vidareutveckla deras arbete, och det kommer 

nog också uppfattas som positivt, och unikt, 
på den hållbara finansmarknaden, säger Björn 
Bergstrand.

Låneform för alla medlemmar
Både hållbarhetschefen Björn Bergstrand och 
ekonomi och finansdirektören Patrick Niman
der understryker att det här är en låneform 
som blir möjlig att utnyttja för alla Kommunin
vests medlemmar.

– Vi är medvetna om att de sociala utma
ningarna ser olika ut och att det skiljer sig 
mellan till exempel en storstadskommun 
med utanförskapsområden och en glesbygds
kommun. Men vi vet att nästan alla landets 
kommuner och regioner har behov de behöver 
hantera. Därför har vi konstruerat en låneform 
som har ett brett användningsområde och inte 
är specifikt avsedd för vissa typer av sociala 
utmaningar, säger Patrick Nimander.

Både han och Björn Bergstrand har stora 
förväntningar på Lån för Social Hållbarhet, 
men är samtidigt medvetna om att det är en 
betydligt mer komplex låneform än de Gröna 
lånen.

– Vi tror att tillväxten kommer att gå betyd
ligt långsammare. Kommer vi ens i närheten av 
volymen för Gröna lån, som i dag står för 12 
procent av vår utlåning, är det en framgång, 
säger Björn Bergstrand. W

Vi är medvetna om att de sociala 
utmaningarna ser olika ut.

Patrick Nimander, Kommuninvests ekonomi- och finanschef
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Uppsalahem är bland de första som beviljats Lån för Social 
Hållbarhet. Pengarna används till fortsatt upprustning av 
 bostadsområdet Eriksberg.

Uppsala kommuns allmännyttiga bo
stadsföretag Uppsalahem har under 
flera år arbetat fram en modell för 
att öka hyresgästerna inflytande när 

fastigheter och lägenheter behöver renoveras. 
Modellen – döpt till Eriksbergsmodellen efter 
bostadsområdet där den utvecklades – bygger 
på ett samarbete mellan Uppsalahem, Hyres
gästföreningen och enskilda hyresgäster. Syftet 
är att öka bestämmanderätten över upprust
ningen av den egna bostaden och därmed ge 
hyresgästen möjlighet att påverka hur stor 
hyreshöjning renoveringen leder till.

Hittills har Uppsalahem renoverat ett 50tal 
lägenheter enligt Eriksbergsmodellen och ytter
ligare 315 står på tur. Lånet för Social Hållbar
het från Kommuninvest utgör både refinansie
ring av den redan genomförda upprustningen 
och finansiering av de kommande lägenhetsre
noveringarna.

– Eriksberg är inte ett så kallat utsatt om
råde, men kännetecknas ändå av höga ohälso
tal, låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet och 
låg inkomstnivå. Därför är det viktigt att vi inte 
driver på en alltför snabb hyresutveckling, utan 
att renoveringen blir en stärkande process för 
området och dess invånare. Om alltför genom
gripande och kostsamma renoveringar leder till 
omflyttning får det negativa effekter och kan i 
värsta fall leda till ökad social oro, säger Emma 
Engman, hållbarhetsstrateg på Uppsalahem.

Emma Engman berättar att arbetet i Eriks
berg sker i nära samverkan med Uppsala 
kommun. Där har lokalpolitikerna arbetat för 
att finna vägar att bryta utvecklingen mot allt 
högre kostnader för försörjningsstöd.

– Hyresnivåerna i allmännyttan och kost

naderna för försörjningsstöd hänger samman. 
Vårt mål är att inte höja hyrorna så mycket att 
det leder till ökade kostnader för försörjnings
stöd. Genom samarbetet med kommunen kan 
vi se vilka effekter på de totala kostnaderna 
våra renoveringar har, säger Emma Engman 
och fortsätter:

– Som kommunalt bolag har vi ett bostads
politiskt uppdrag. Nu har vi ett upparbetat 
samarbete med kommunen så att vi snabbt 
kan vidta åtgärder om vi ser att något händer i 
form av ökad otrygghet.

Praktiskt går renoveringsarbetet i Eriksberg 
till så att Uppsalahem gör en bedömning och 
fattar beslut om fastighetens tekniska behov – 
till exempel fasader, fönster, el och gemensam
ma ytor. Den enskilda hyresgästen har sedan 
inflytande över val utöver de tekniska åtgär
derna i den egna lägenheten och kan därmed 
välja en nivå av standardhöjning som passar 
det egna behovet och plånboken. W

SOCIALA HÄNSYN NÄR  
UPPSALAHEM RUSTAR UPP
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– Det är viktigt att renoveringen blir en stärkande process 
för området och dess invånare, säger Emma Engman, 
 hållbarhetsstrateg på Uppsalahem.

a
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Det är Ånge Fastighets och 
Industri AB som beviljas ett 
lån på 65 miljoner kronor, för 
en socialt riktad investering i 

en ny förskola. Investeringen innebär att 
kommunen kommer att kunna ersätta ett 
flertal äldre förskolor med en större, mer 
ändamålsenlig förskola, med bättre an
passade verksamhetslokaler och utemil
jöer. Där kommer det bland annat finnas 
bättre förutsättningar för åldersintegre
rade grupper samt ökad tillgänglighet till 
specialpedagog. Planen är att bygget ska 
vara klart i slutet av nästa år.

– Det är första gången på 15 år som 
en ny förskola byggs i Ånge kommun 
och vi gör det med fokus på likvärdig
het, det vill säga att skapa förutsättning 
för alla barn utifrån deras behov. De nya 
lokalerna och den stora utemiljön foku
serar på undervisning och lärande vilket 
skapar nya möjligheter för verksamhe
ten och en bra start för barnen, säger 
 Mattias RobertssonBly, kommunchef i 
Ånge kommun.

Beslutet att bygga en ny förskola togs i 
november 2020. 

– Det ska bli roligt att se lite bygg
kranar i Ånge kommun, det behövs, sa 
kommunalrådet Erik Lövgren (S) till 
Sundsvalls tidning.

Ånge ligger i Medelpad och har drygt 
9000 invånare, varav knappt 3000 i 
centralorten. I sin låneansökan beskriver 
kommunen utmaningar i form av mins
kat invånarantal under lång tid i sam
band med att de statliga jobben och de 
större industrierna har försvunnit. Ånge 
kommun är idag vad regeringen kallar 
en socioekonomiskt eftersatt kommun, 
med låg utbildningsnivå och sysselsätt
ningsgrad, och med hög arbetslöshet.

i sin ansökan om lån skriver kommunen 
att man identifierat ett flertal utmaningar 
för förskolan. Dels är nuvarande lokaler 
gamla och inte möjliga att anpassa till 
den typ av verksamhet som dagens verk
samhet kräver. Inte heller utemiljöerna 
lever upp till dagens krav. En annan ut
maning är att nuvarande enheter är små, 
vilket innebär att barn på flera förskolor 
är ensamma i sin åldersgrupp, något som 
kan hämma barnets utveckling. Ytter

ligare en utmaning handlar om möjlig
heten att anställa legitimerade förskol
lärare, vilket kan vara särskilt svårt på 
en ort dit få flyttar och som i dagsläget 
inte heller kan locka med ett modernt 
arbetssätt i en väl utvecklad miljö.

Satsningen på en ny förskola 
syftar till att stärka förskole
verksamheten i flera avseenden, 
med fokus på undervisning och 

lärande, tidig identifiering av barn med 
särskilda behov och bättre möjligheter 
att koordinera och leda verksamheten. 
Målet är att skapa en likvärdig förskola 
och ett mer samarbetsinriktat arbetssätt. 
Det ska i förlängningen bidra till att 
höja skolresultaten och ge barnen bättre 
förutsättningar senare i livet. Genom 
att ge barnen en bättre start i förskolan 
är ambitionen att fler på sikt ska klara 
grund och gymnasieskolan samt lyckas 
väl på arbetsmarknaden.

– Det är glädjande att Ånge nu kom
mer in som pilotkund nummer fem. Det 
visar att detta låneprogram är intressant 
för såväl större som mindre kommuner. 
Ånge har i sin ansökan visat hur man vill 
försöka ta sig an några av sina viktigare 
sociala utmaningar via en ambitiös sats
ning på barnen och den nya förskolan. 
Det ska bli spännande att se hur detta 
utvecklas, säger Björn Bergstrand, håll
barhetschef på Kommuninvest. W

”Roligt att se lite byggkranar i Ånge”
Ånge kommun blev i slutet på mars den femte  kunden 
att ta del av Kommuninvests nya produkt Lån för 
 Social Hållbarhet. Resultatet blir den första nya 
 förskolan i kommunen på femton år.

I Ånge ersätts flera äldre 
förskolor när större och 
mer ändamålsriktiga 
lokaler byggs. 
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i kölvattnet av den lågkonjunktur som 
inleddes i och med finanskrisen 2008 har 
Riksbanken sedan 2014 haft en styrränta 
på noll procent eller lägre. Inflations
trycket i ekonomin har dock varit envist 
lågt och i syfte att göra penningpolitiken 
mer expansiv inledde Riksbanken 2015 
köp av statsobligationer – en åtgärd som 
ingår i den bredare kategorin av verktyg 
som ofta kallas kvantitativa lättnader (el
ler ”quantitative easing” [QE] på engelska). 
Dessa köp har inte bara minskat räntan 
på statsobligationer utan även bidragit till 
att pressa ned den generella ränte nivån; 
till exempel tyder forskning på att räntan 
på kommunobligationer minskat i ljuset 
av köpen.

Under coronakrisen har Riksbanken 
utvidgat sina obligationsköp och de om
fattar numera inte bara statsobligationer. 
Detta kan delvis förklaras av det faktum 
att Riksbanken äger en så stor andel av 
den utestående stocken av statsobliga
tioner att ytterligare köp bedöms kunna 
störa marknadens funktionssätt.

obligationsköpen undeR coRona kRisen 
består huvudsakligen av säkerställda 
obligationer och kommunobligationer, 
men även företagsobligationer har köpts. 
Innehaven uppgick i slutet av februari i år 
till cirka 256, 55 respektive 5,5 miljarder 
kronor för de tre tillgångsslagen; av kom
munobligationsinnehavet har huvuddelen 
– cirka 50 miljarder kronor – emitterats 

av Kommuninvest och därmed endast 
en mindre del av enskilda kommuner. 
Riksbankens obligationsköp har bidragit 
till att pressa ned obligationsräntorna. 
Detta har varit ett av syftena och ur detta 
perspektiv har åtgärden således varit 
framgångsrik. För kommunsektorn har 
det medfört minskade upplåningskostna
der, vilket sannolikt ses som välkommet.

det finns dock nackdelar med obliga
tionsköpen som inte kan ignoreras. Ur 
ett mer principiellt perspektiv kan de 
ifrågasättas då de påverkar incitamenten 
på marknaden och riskerar att leda till 
snedvridningar – något som bland annat 

påpekats av den före detta vice riksbanks
chefen Karolina Ekholm.

Vidare kan det noteras att det låga 
ränte läget – vilket även den låga reporän
tan bidrar till – medför att investerare som 
inte under överskådlig framtid vill ha ga
ranterat låg avkastning tvingas köpa mer 
riskfyllda tillgångar såsom aktier. Detta 
har bidragit till den mycket starka åter
hämtning som vi sett på Stockholmsbör
sen efter den kraftiga nedgången under det 
första kvartalet 2020. Jag har dock svårt 
att se särskilt positivt på denna utveck
ling. Ett högt risktagande och vad som 
åtminstone i mina ögon är en omotiverat 
stark börsutveckling känns inte som goda 
fundament för den svenska ekonomin.

avslutningsvis skall jag villigt erkänna 
att jag är kluven inför delar av den okon
ventionella penningpolitiken. Riksbanken 
måste ta inflationsmålet på allvar och det 
är önskvärt att penningpolitiken är tydligt 
fokuserad på detta. Under vissa omstän
digheter måste dock Riksbanken säga att 
vi får acceptera att det tar längre tid än 
normalt att nå målet. Det är på intet sätt 
lätt att säga vad den optimala avvägning
en är i denna fråga, men jag konstaterar 
att Riksbanken bör visa viss återhållsam
het – det är inte rimligt att försöka uppnå 
inflationsmålet till vilket pris som helst. 
Risken är annars att den okonventionella 
penningpolitiken kommer att kosta mer 
än den smakar. W

RIKSBANKENS OBLIGATIONSKÖP  
– ETT VERKTYG MED FÖR- OCH NACKDELAR

Det är inte 
 rimligt att 
 försöka uppnå 
inflationsmålet 
till vilket pris 
som helst

Krönika

Pär Österholm
Professor i nationalekonomi
Handelshögskolan, Örebro universitet
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Sedan Kommuninvest intro
ducerade Gröna lån 2015 
har intresset från medlems
kommunerna och regionerna 
varit stort. Vid utgången av 
2020 hade Gröna lån för sam
manlagt 75 miljarder kronor 
beviljats, fördelade på 431 olika 

investerings projekt. En stor del av de projekt 
som beviljats Gröna lån avser nybyggnation av 
energieffektiva byggnader, det vill säga fastighe
ter som har en låg energiförbrukning när de väl 
är färdigställda. 

Eftersom fastighetssektorn står för  nästan 
en femtedel av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser satsar många av Kommuninvests 
medlemmar på investeringar för få ner de egna 
fastigheternas klimatpåverkan. Men i takt med 
att fastigheterna under de senaste åren blivit 
alltmer energieffektiva och utsläppen från 
uppvärmning minskat, har den klimatpåverkan 
som uppstår vid själva byggandet av fastigheten 
kommit att stå för en allt större andel av den 
totala klimatbelastningen under fastighetens 
hela livscykel. Studier har visat att klimat
påverkan som uppstår vid byggandet av ett 
modernt flerbostadshus kan vara lika stor som 
det färdigställda husets hela energiförbrukning 

under en 50årsperiod. En betydande ”klimat
bov” är framställning av byggmaterial, där inte 
minst betongtillverkning orsakar stora utsläpp 
av växthusgaser. Men även rivning och trans
porter till och från byggarbetsplatser medför 
klimatpåverkan.

Gemensamt verktyg
För Kommuninvest är det naturligt att använda 
finansiering via Gröna lån som ett verktyg för 
att stimulera en utveckling mot ett tydligare 
livscykelperspektiv på de byggprojekt som man 
lånar ut pengar till. Därför har Kommuninvest 
tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet 
och Sveriges Allmännytta, som organiserar 
allmännyttiga fastighetsföretag i hela landet, 
utvecklat en vägledning för offentliga upphand
lingar av byggprojekt.

– Syftet med samarbetet och vägledningen 
är att få till stånd upphandlingar som leder 
till byggprojekt som minskar klimatpåverkan 
under själva byggfasen, säger Kommuninvests 
hållbarhetschef Björn Bergstrand och fortsätter:

– De allmännyttiga fastighetsföretagen vill 
gå i täten för ett mer klimatvänligt byggande 
med ambitionen att vara fossilfria senast 2030. 
För oss är det självklart att understödja den 
bransch utvecklingen genom att strama upp 

Kommuninvest skärper nu kraven för att bevilja Gröna 
lån till byggprojekt. Syftet är att bidra till att minska den 
klimat påverkan som sker när byggnader uppförs.
TEXT: ANDERS BORG

Skärpta krav  
för Gröna lån
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kraven även för finansieringen. Att allmän
nyttan är en av våra största kundkategorier, 
både när det gäller Gröna lån och generellt, gör 
den här regelskärpningen extra angelägen.

Tuffare livscykelkrav
Vägledningen för upphandling av byggprojekt 
presenterades under 2020 och från årsskiftet 
trädde Kommuninvests nya livscykelbaserade 
klimatkrav i kraft för finansieringen. I korthet 
innebär de skärpta reglerna att aktörer som 
söker Gröna lån ska kunna påvisa att livscykel
inriktade klimatåtgärder genomförs i byggpro
jektet eller att det skett beräkningar av byggna
dernas klimatpåverkan under upp förandeskedet. 
Från och med den 1 januari 2022 skärps kraven 
ytterligare, då båda villkoren måste vara upp
fyllda för att Gröna lån ska beviljas.

– 2022 införs nya lagkrav som innebär att 
byggherrar måste lämna in deklarationer av 
hur stor klimatpåverkan ett byggprojekt har. 
Det är första steget mot att på längre sikt införa 
skarpa prestandakrav med tydliga gränsvärden 
för hur höga utsläppen av växthusgaser får 
vara vid uppförande av nya byggnader, berättar 
Björn Bergstrand.

– Av de branschdiskussioner som förts via 
Boverket tycks det som gränsvärden för bygg

fasen kan bli aktuella först 2026–2027, men vi 
har som ambition att införa prestandakrav för 
detta långt innan dess.

Krav på vattenprojekt dröjer
Parallellt med arbetet att skärpa kraven för 
att få låna till byggprojekt har Kommun
invest även identifierat ett behov av att få en 
tydligare och mer konsekvent redovisning av 
klimat och miljönyttan i investeringsprojekt 
inom dricksvattenproduktion. Ambitionen var 
att redan nu introducera nya krav på maximal 
energi förbrukning för vattenprojekt i linje med 
riktlinjerna i den kommande taxonomiför
ordningen i EU, ett verktyg för att säkerställa 
gemensamma regler för vilka investeringar som 
kan betecknas som gröna.

– Men eftersom det slutliga utkastet till EU
taxonomin möttes av hård kritik, bland annat 
från svenska vattenproducenter, har vi valt att 
avvakta med det specifika kravställandet. Vår 
ambition är fortsatt att de vattenprojekt som vi 
är med och finansierar ska vara energieffektiva. 
Samtidigt har vi respekt för att förutsättning
arna varierar mellan olika delar av Sverige 
och därför väntar vi in den pågående genom
lysningen av taxonomiförslaget, säger Björn 
Bergstrand. W

Fastighets-
sektorn står 
för nästan en 
femtedel av 
Sveriges to-
tala utsläpp 
av växthus-
gaser.
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skap som flimrar förbi och en mängd 
tänkbara destinationer. Fast i det här 
fallet ändrar landskapet sig hela tiden,  
så slutmålet gäckar oss. 

Är det verkligen slutet på 40 år av 
sjunkande långräntor som vi nu ser 
början av? Kommer president Bidens 
 stimulanspaketet på 1 900 miljarder 
 dollar att elda på USA:s ekonomi så 
mycket att inflationen blir så hög att 
Federal Reserve tvingas höja räntorna, 
tidigare och mer än vad marknaden och 
Fed själv räknar med, för att förhindra 
överhettning? Hur kommer det i så fall 
att påverka ränte läget och inflationen i 
resten av världen? Och om inflationen 
verkligen kommer tillbaka med kraft, 
hur ska i så fall centralbankerna ta sig 
ur eran av superexpansiv och okon
ventionell penningpolitik utan att få en 
upprepning av 2013 års taper tantrum, 
eller för den delen djupfrysningen av 
obligationsmarknaden i mars 2020?

Eller är ränteuppgången i början på 
2021 bara en av många tillfälliga hack 
i kurvan på vägen mot ett japanskt 
tillstånd av långvarig deflation och till 
synes konstant låga räntor? 

– Det är sant att vi för närvarande har 

en lite annan diskussion än den vi vant 
oss vid det senaste decenniet. Men vi har 
fortfarande väldigt låga räntenivåer och 
ekonomin visar inget påtagligt inflations
tryck, säger Pär Öster holm professor i 
nationalekonomi, Handels högskolan, 
Örebro universitet.

Även om tillväxten väntas bli hög 
 nästa år kommer arbetslösheten inte att 
gå ned hastigt. Det gäller definitivt för 
Sveriges del, men inte heller i USA, som 
har en mer dynamisk arbetsmarknad, 
kommer alla jobb som gått förlorade att 
komma tillbaka i brådrasket.

Pär Österholms huvudscenario är 
därför inte alls att inflationen och där
med räntorna kommer att stiga snabbt. 
Tvärtom kommer återhämtningen att ta 
tid och lågkonjunkturen som covid19 
startade att vara länge. 

– Jag räknar med att räntor och 
inflation fortsätter att vara låga ganska 
många år till. Det skulle inte förvåna mig 
om reporäntan blir kvar på 0 procent i 
flera år till, säger han. 

För detta scenario talar också det 
faktum att väldigt många länder, bland 
annat som en konsekvens av finanskrisen 
och pandemin, har så stora statsskulder 

att det är ytterst tveksamt om de har 
utrymme att gå in och stötta finans
politiskt vid nästa kris, eller ens vid en 
mindre sättning. 

– Det är fundamentalt att stater har 
utrymme att hantera en framtida kris 
utan att skuldnivåerna når nivåer där 
marknaden tappar förtroendet. Men för 
att kunna göra det ska statsskulden inte 
ligga alltför högt. Vill ett land ha ordent
liga marginaler bör den helst ligga kring 
30 procent av BNP. 

Sverige är ett av få länder som ens är i 
närheten av en sådan nivå. Till exempel 
Tyskland har en statsskuld på 85 procent 
av BNP, Frankrike 140 och Italien 175 
procent. 

– Att Italien och Grekland har lägre 
stats obligationsräntor än USA är ett 
skämt. Riskpremien är mer eller mindre 
borta eftersom EU och euroområdet i 
princip bryter mot sitt eget regelverk. 

Om hårt skuldsatta länder ändå väljer 
att låna mer för att kunna stimulera 
finans politiskt vid en framtida kris finns 

Vart är vi  
på väg?
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risken att marknaden tappar förtroendet 
med stigande räntor som följd. Om sta
terna väljer att inte bedriva aktiv finans
politik får vi i stället lågkonjunktur. 

– Och då återstår bara att centralban
kerna i dessa länder är så ackommo
derande som de kan vara med fortsatt 
låga räntor och andra tillgängliga medel, 
konstaterar Pär Österholm. 

En viktig fråga i sammanhanget 
är givetvis vilka dessa tillgäng
liga medel som centralbankerna 
de facto har tillgång till. För 

svensk del är tillgången på obligationer 
som Riksbanken kan köpa begränsad, 
och att tillåta att Riksbanken köper 
även aktier anser Pär Österholm skulle 
innebära stora risker och bör därför 
inte ingå i Riksbankens mandat. Och att 
sprida helikopterpengar hör finanspoliti

PÄR ÖSTERHOLM
Professor i nationalekonomi,  

Handelshögskolan Örebro universitet

ken till. Möjligen skulle en ekrona göra 
att det går att använda styrräntan längre 
in i negativt territorium än idag och 
reporäntan skulle kunna sänkas lite mer. 
Men effekterna av reporäntesänkningar 
när räntan ligger kring noll är svåra att 
skatta och sannolikt är de inte lika verk
ningsfulla som när reporäntan låg kring 
4 procent, som tidigare var normalt. 

– Om inflationen inte tar fart så har 
vi inte så många verktyg att tillgå och vi 
kommer att bli tvungna att prata om hur 
de ska användas, säger Pär Österholm. 

Men huvudscenariot med flera år av 
låg inflation och låga räntor innebär en 
långsam återhämtning och att Riksban
ken därför slutar med sina obligations

För första gången på ett decennium har det börjat   
pratas om  stigande inflation och inflationsförväntningar, 

 särskilt i USA. De långa räntorna – och i viss mån  
även de korta – har börjat röra sig uppåt. 

TEXT: CARL JOHAN LILJEGREN

RÄNTAN PÅ TIOÅRIGA  
AMERIKANSKA STATSOBLIGATIONER
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köp på grund av att ekonomin blir starkare och 
inte för att det inte längre finns några kvar att 
köpa. 

Effekterna av Riksbankens och andra 
centralbankers obligationsköp är 
omdebatterade och något som Martin 
Nordström, doktor i nationalekonomi 

och risk analytiker på Kommuninvest, forskat 
i. Han konstaterar att de direkta effekterna av 
Riksbankens tillgångsköp är tydliga. 

– Räntan på de obligationer som Riksbanken 
köper sänks i samband med köpen och effekten 
sprider sig till andra tillgångar. Totalt sett har 
spreadarna tryckts ihop, vilket innebär att 
riskerna i marknaderna har ökat. Obligations
köpen har däremot inte haft någon betydande 
effekt på konsumtionen i  Sverige, till skillnad 
från i USA, och därmed leder de sannolikt inte 
heller till samma inflationstryck i Sverige. 
Vad denna skillnad mellan länderna beror på 
är okänt men det gör att de real ekonomiska 
effekterna, om Riksbanken slutar köpa obliga
tioner i Sverige, blir mindre än om Fed slutar 
köpa i USA. Det ökade utbudet och minskade 
efterfrågan bör leda till något stigande räntor 
på obligationsmarknaden. (Riksbankens obli

gationsköp beräknas ha sänkt yielden på en 
femårig statsobligation med 4050 punkter och 
på motsvarande kommunobligation med 3035 
punkter). 

– Mitt intryck är att obligationsköpen tryckt 
ihop spreadarna, inte återställt dem till det 
normala. Det talar mot att Riksbanken skulle 
täcka upp en brist på likviditet i marknaden. 
Om Riksbanken upphör med köpen tror jag 
att riskpremierna på obligationsmarknaden 
kommer att återgå till mer normala nivåer, 
vilket faktiskt kan förbättra den finansiella 
stabiliteten på sikt. Eftersom obligationskö
pens effekter på realekonomin är begränsade 
tror jag dessutom att riskerna kopplade till en 
minskning av dem är mindre än riskerna vid 
en motsvarande höjning av reporäntan, säger 
Martin Nordström. 

För Kommuninvest kan man se en sådan 
utveckling som positiv eftersom normaliserade 
spreadar bättre skulle återspegla Kommun
invest lägre risk. Dessutom är Kommuninvests 
obligationer relativt likvida.

– Och då är det inte fel om det finns en likvi
ditetspremie, konstaterar Martin Nordström. 

Men vad blir konsekvenserna för Sveriges 
kommuner och regioner om marknads räntorna 

Det är inte dagens och framtida 
räntenivåer i sig som är 
avgörande. Istället är det hur dessa 
nivåer står sig i förhållande till den 
del av lånestocken som förfaller.

EMELIE VÄRJA
Forskningschef på  

Kommuninvest
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Obligationsköpen har inte haft någon 
betydande effekt på konsumtionen i 
Sverige, till skillnad från i USA, och 
därmed leder de sannolikt inte heller 
till samma inflationstryck .

MARTIN NORDSTRÖM
Doktor i nationalekonomi och  

risk analytiker på Kommuninvest

går upp? Det är något som Emelie Värja, 
Kommun invests forskningschef tittat närmare 
på genom att räkna fram effekterna av två 
olika räntescenarier; ett där marknadsräntorna 
förändras utifrån dagens förväntningar och ett 
där de ökar med 100 baspunkter (1 procent
enhet) mer än dagens förväntningar kring 
ränteläget.

I sina beräkningar av hur genomsnitts
räntan påverkar räntekostnaderna framö
ver har hon utgått ifrån kommunsektorns 
låneskuld i slutet av 2020, närmare 770 

miljarder kronor, och antagit en årlig skuldök
ning på 7 procent, vilket motsvarar den 
historiska utvecklingen. Låneskulden har sedan 
multiplicerats med den framskrivna genom
snittsräntan för den aktuella tidsperioden

– Det är inte dagens och framtida ränte
nivåer i sig som är avgörande. I stället är det 
hur dessa nivåer står sig i förhållande till den 
del av lånestocken som förfaller som avgör 
utvecklingen av den genomsnittliga räntenivån, 
säger Emelie Värja. 

I grundscenariot hamnar genomsnittsräntan 
på 0,7 procent år 2025. I det alternativa scena
riot blir den 1,5 procent. 

– En ökning med 100 baspunkter mer än da
gens förväntningar resulterar i en ungefär dub
belt så hög räntekostnad för kommunsektorn 
som helhet år 2025, drygt 16 miljarder kronor 
i stället för cirka 8 miljarder kronor. En orsak 
till den snabba ökningen är att sektorn har en 
relativt kort räntebindningstid på i genomsnitt 
3 år, räntekvoten (finansiella kostnader i förhål
lande till totala intäkter) skulle dock fortfa
rande vara låg i ett historiskt perspektiv, säger 
Emelie Värja. 

En annan orsak är att låneskuldens storlek 
förväntas öka med i genomsnitt 7 procent årli
gen under åren fram till 2025, vilket motsvarar 
drygt 300 miljarder kronor i simuleringen.

I Pär Österholms huvudscenario kommer 
räntorna att vara låga ganska länge. Men en 
behaglig räntenivå tillsammans med en väx
ande ekonomi som gör att skuldbetalningarna 
fortsätter att vara låga även om man lånar mer 
ska inte invagga i falsk trygghet. 

Vi kan inte förutsätta att det låga ränteläget 
varar för evigt. Om räntorna drar iväg till mera 
normala 45 procent blir det oerhört jobbigt 
för högbelånade stater. Detsamma gäller för 
kommuner och regioner, betonar Pär Öster
holm. W
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Hamnar pengarna rätt?
NU UTREDS REGIONERNAS INVESTERINGAR

Sveriges regioner planerar att investera 
hundra miljarder kronor i sjukvården.   
Sofia Wallström har fått i uppdrag av 
 regeringen att utreda om dessa pengar 
 hamnar rätt.  Dialog intervjuar henne om 
 arbetet som ska presenteras senare i  augusti.
TEXT: ANDREAS ERICSON
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Utredningen som Sofia Wall
ström leder ska kartlägga, 
analysera och utreda hur 
pågående och planerade 
investeringar i sjukhus för
håller sig till den pågående 
utvecklingen av hälso och 
sjukvården på nationell nivå.

Vad är bakgrunden till utredningen?
– Det är ganska uppenbart att vi har stora 

utmaningar framåt. Vi har problem kring onödiga 
väntetider i vården, att vården inte är jämlik och 
dessutom kompetens och personalbrist. Vi ska 
samtidigt ställa om till en mer nära och en mer 
specialiserad vård, både på regional och stor
regional nivå. 

– Samtidigt med dessa strukturfrågor står vi 
inför omfattande investeringar, eftersom vi har ett 
fastighetsbestånd där den tekniska livslängden är 
på väg att gå ut. Utredningen försöker svara på 
om dessa två frågor hänger ihop. Stödjer olika 
initiativ varandra? 
Hur mycket investeringar talar vi om?

– Regionerna har pågående eller beslutade 
investerings projekt på ungefär 100 miljarder 
kronor. När vi sedan ställer frågan hur väl dessa 
investeringar svarar mot de omställningsprocesser 
jag nämnde tidigare, är svaret att ”det vet vi inte”.

– Redan där kan vi säga att det inte är ett a

Det är gan-
ska uppen-
bart att vi 
har stora 
utmaningar 
framåt.

SOFIA WALLSTRÖM
Generaldirektör på IVO

Hamnar pengarna rätt?
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 acceptabelt svar. Vi kan inte ha så många 
processer på strukturnivå och samtidigt göra 
så stora investeringar, utan att veta hur dessa 
två stödjer varandra. Det måste vi kunna svara 
bättre på.
Kan du berätta lite hur ni har arbetat rent praktiskt?

– Vi har bland annat skickat ut enkäter till 
regionerna, och också fått mycket material 
skickat till oss från dem. Vi har också jobbat 
nära SKR. Just nu har vi dessutom ett samarbete 
med Uppsala universitet som hjälper oss att 
ytterligare kartlägga läget. 
Är investeringsnivån ovanligt hög just nu i ett histo-
riskt perspektiv?

– Ja. Det är inte förvånade, eftersom mycket 
av det existerande fastighetsbeståndet byggdes 
ungefär samtidigt. Vi har nu kommit till en 
tidpunkt där man får ställa sig frågan om det 
ska rustas upp eller byggas nytt. Det är helt 
förväntat. Vi har inga synpunkter på det. 

– Den fråga vi ställer oss är istället hur vet 
vi att vi bygger för de behov vi kommer ha i 
framtiden? Vi vet att det pågår andra processer 
som påverkar framtidens sjukvård, på natio
nell, storregional och regional nivå. Frågan är 
om de investeringar som görs i tillräcklig grad 
tar hänsyn till det.
Vilka frågor är det ni försöker besvara mer?

– Den första frågan är egentligen ”hur vet 
vi vad det är vi ska bygga för?” Här behöver 
man väga in flera olika perspektiv och intres
sen, även utanför den egna regionen. Även den 
nationella nivån behöver beaktas så att vården 
blir en väl fungerande helhet.

– Därefter kommer nästa fråga, som också är 
komplex. När du väl vet vad du ska bygga för, 
är investeringarna krävande och typiska ”säl
lanhändelser”. Det finns verkligen behov av att 
samla och dela kunskap. Det finns viss samver
kan idag, men ett mer systematiskt gemensamt 

SOFIA WALLSTRÖM
Ålder: 51 år
Bor: Enköping
Gör: Generaldirektör Inspek-
tionen för vård och omsorg
Tidigare karriär:  
Generaldirektör för Tand-
vård- och läkemedelsför-
månsverket.  
Länsråd i Västmanland. 
Departementsråd  
på Socialdepartementet. 
Kansliråd på  
Finansdepartementet.

Sofia Wallström har tidigare lett utredningen kring Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.
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kunskapsbyggande saknas, som vi uppfattar 
det. Det finns ingen gemensam begreppsapparat 
och terminologi. 
Det låter som något som SKR kanske borde ta sig an?

– Det finns ju såklart en del nätverk skurna 
på lite olika ledder. Men alla inblandade ut
trycker behov av att komma längre med att 
föra in fastighets och lokalutvecklingsfrågor 
i kunskapsstyrningen. Vi tror att fastighetsfrå
gorna behöver komma in i vårdens verksam
hetsutveckling på ett bättre sätt.
Vad menar du mer specifikt med kunskapsstyrning 
här?

– Den evidensbaserade utgångspunkten, hur 
man använder bästa kunskap i vården. Där 
finns ett omfattande arbete i svensk vård, där 
såväl statliga som andra aktörer hjälper till 
att ta fram olika typer av kunskapsbaserad 
vägledning. Regionerna har också en nationell 
struktur för att tillämpa bästa kunskap. Det är 
en väldigt integrerad och väletablerad del av 
vården. Det är tydligt utifrån utredningens per
spektiv att fastighets och lokalfrågorna också 
behöver komma in där. Man får akta sig så att 
det inte blir fastighetsdriven vårdutveckling, 
utan vårddriven fastighetsutveckling. 
Har ni funderat något kring finansieringen?

– Det är såklart en fråga som kommer upp, 
men det har vi inte som uppgift att titta på.
Du ska enligt direktiven analysera hur investerings-
projekten förhåller sig till den pågående utveck-
lingen på nationell nivå, vad har ni funnit där?

– Det finns inget underlag som talar om hur 

det förhåller sig, så vi vet inte. Investeringarna 
är inte samordnade nationellt. Det finns inget 
samlat faktaunderlag som beskriver hur det ser 
ut på nationell nivå. Regionerna samarbetar 
givetvis, men omfattningen och organisatio
nen av det samarbetet varierar, och vi har inte 
kunnat hitta någon regelmässig planering och 
samordning av lokalinvesteringar. Det finns en 
del samordning när det gäller exempelvis medi
cinteknik och utrustning, men det är enstaka 
exempel. Det saknas systematisk samverkan 
på nationell nivå och ibland faktiskt också på 
stor regional nivå, och det är ändå en utpekad 
planeringsnivå för vården.
Innebär det att det skiljer sig mycket mellan 
 regionerna?

– Att det skiljer sig är uppenbart, det 
behöver dock inte vara en dålig sak. Men det 
vi försöker kartlägga är just vad det kan ge 
för konsekvenser för att avgöra vilken typ av 
förslag som är relevanta att identifiera för de 
behov som vi idag inte tillgodoser med dagens 
struktur. 
Vad får bristen på samverkan för konsekvenser?

– I och med att vi inte har en samlad arena 
finns det en risk att vi inte hushåller med de 
begränsade resurserna på ett effektivt sätt. Det 
gäller inte bara själva investeringarna, den 
stora kostnaden är sedan att bedriva vård i 
byggnaderna under många år framåt. Det be
tyder att de beslut vi tar idag för att bygga och 
rusta kommer att påverka förutsättningarna 
för vården under lång tid framöver. 

Hur vet vi att vi bygger för de behov vi kommer att 
ha i framtiden? Vi vet att det pågår andra processer 
som påverkar framtidens sjukvård. Frågan är om de 
investeringar som görs i tillräcklig grad tar hänsyn 
till det.

a
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– Hur vet vi att vi har kompetens att fylla 
sjukhusen på rätt sätt? Hur vet vi att vi har 
förutsättningar för krisberedskap? Kopplar vi 
ihop vårdutvecklingsprocesserna med fastig
hetsutvecklingsprocesserna? Det är den ana
lysen vi gör. Det ska också hänga ihop på alla 
nivåer: nationell, regional och lokal. För såväl 
stat som region och kommun har ett ansvar 
som spelar roll för investeringsfrågorna. Staten 
ansvarar för utbildning och forskning, regio
nerna bedriver sjukhusvård och primärvård 
och kommunerna bedriver också primärvård 
och annan vård.
En del vårdinvesteringar blir ju mer uppmärksam-
made än andra, inte minst i media. Hur mycket har 
exempelvis Nya Karolinskaprojektet märkts av i ditt 
utredningsarbete?

– Jag hade ju regeringens uppdrag att utreda 
Nya Karolinska Sjukhuset, precis innan den 
här utredningen. Jag tycker det finns ganska 
tydliga paralleller med det här arbetet, det finns 
mycket att lära av den processen. Sedan finns 
det mycket annat som är specifikt för Nya 
Karolinska, men analysen har vi stor nytta av i 
den här utredningen.
Som vadå?

– De frågor vi identifierade i den utredningen 
liknar dem vi tar oss an nu. Som frågan hur vi 
vet vad som behöver byggas och för vad? ”Vad 
är uppdraget för framtidens sjukhus?” Det är 
ingenting man rår över i varje enskilt projekt, 
utan det är beroende av en helhet som ibland 
sträcker sig över regionala gränser. 

Det är en typ av struktur som idag saknas i 
det svenska sjukvårdssystemet.
När man läser direktiven tycker jag att de andas en 
viss oro från regeringen sida över huruvida de stora 
sjukvårdsinvesteringar som görs är samhällsekono-
miskt effektiva. Är det din bild också?

– Ja. Det är i alla fall en fråga som inte är 
tillräckligt väl besvarad som det är nu, och 
eftersom den är så central går det inte att ac
ceptera att den är obesvarad. Vi måste belysa 
den bättre. Vi har inte råd att vara ineffektiva 
i hur vi använder kompetens. Både staten och 
regionerna har anledningar att ställa sig den 
här frågan lite mer direkt. 
Med förbehåll för att utredningen inte är klar, kan 
du berätta något om vilka analyser ni gjort och vilka 
lärdomar ni dragit? 

– Det är svårt eftersom vi är mitt uppe i 
arbetet. Vi har inga färdiga slutsatser än, men 
vi uppfattar att vi fått bilden bekräftad av att 
det saknas en sammanhållen bild av vård
investeringarna. Vi har också fått bekräftat att 
utmaningarna framåt kommer vara krävande. 
Där skulle jag särskilt vilja peka ut tillgången 
till kompetens samt beredskapsperspektivet. 
Och när det gäller den samhällsekonomiska effekti-
viteten, har ni kommit fram till något där?

– Vi har också där fått bekräftat att det 
behövs en mer samlad bild. En orsak är att 
man inte har en gemensam terminologi när det 
gäller vad olika typer av investeringar faktiskt 
innehåller. Vi har exempelvis inte en gemensam 
bild av vad ett akutsjukhus är för något. Det 

Jag tycker det är förvånande att fastighetsfrågorna 
hanteras så separat från de övriga vårdfrågorna, 
både på nationell och regional nivå.

Sofia Wallström, generaldirektör IVO
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är klart att då blir det vårt ansvar att göra 
samlade bedömningar.
Vad tänkte du när är du blev tillfrågad om att leda 
utredningen?

– Jag tyckte det var väldigt spännande att bli 
tillfrågad. Eftersom vi som jag sa tidigare hade 
börjat att titta på frågorna i NKSutredningen, 
kändes det naturligt att tacka ja.
Något under utredningsarbetet hittills som förvånat 
dig?

– Ja, jag tycker det är förvånande att fastighets
frågorna hanteras så separat från de övriga vård
frågorna, både på nationell och regional nivå. 
Hur har pandemin påverkat utredningsarbetet?

– Negativt. Vi har inte kunnat samarbeta 
med regionerna på samma sätt som vi tänkt.
Har ansvarsfrågan när det gäller regioner och 
 kommuners respektive statens roll dykt upp  
i arbetet?

– Ja, absolut. Det kommunala självstyret är 
ju ett givet förhållande, men lagstiftningen som 
definierar regionernas ansvar för sjukvården är 
ju upp till riksdagen. Sedan kan man generellt 
säga att detta är ett sammanhang där det mesta 
är sammanflätat. Staten har betydelsefullt 
ansvar för sjukvården, inte minst via sitt ansvar 
för kompetensförsörjning och forskning. Det 
finns redan ett samspel som kräver väldigt 
mycket av alla parter. Vår analys måste ju 
beakta alla aspekter för att försöka reda ut hur 
vi ser till att patienter och skattebetalare får så 
mycket nytta som möjligt för de pengar som 
investeras. W

Många vårdbyggnader i Sverige är byggda ungefär samtidigt, 
och deras tekniska livslängd är nu slut.
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Något särskilt du tar 
med dig från årets 
medlemssamråd?

– Emelie Värjas 
dragning var 
riktigt intressant, 
med många kloka 
medskick. Jag tog 
faktiskt en rövare 
och använde några 
av hennes bilder 
senare på ett bud
getmöte här i kom

munen, för att sätta vår situation i Vingåker i 
ett större sammanhang.
Vad tyckte du annars om årets medlemssamråd?

– Det var en bra blandning på ämnen. Jag 
fick med mig mycket intressant till mitt eget 
jobb lokalt. Sedan är det ju alltid formalia som 
tar lite tid, men det är ju nödvändigt. Vi med
lemmar behöver veta vad som ska röstas om på 
stämman senare.

Var det första gången du var med?
– Nej, jag brukar försöka vara med varje år. 

Den här gången tycker jag det var bättre bland
ning på ämnen än tidigare. Sedan är det klart 
att man saknar det sociala och att prata med 
andra. Det var lite synd att missa tillfället att 
nätverka och mingla.
Hur funkade det digitala?

– Tekniken funkade mycket bra. Sedan tycker 
jag man ska fundera på att erbjuda digitala 
alternativ även i vanliga fall. En halvdags sam
råd gör ju ofta att det går åt en hel arbetsdag. 
Samråden brukar ligga i början av året då vi 
har fullt upp med bokslutsarbetet. Men om det 
finns möjlighet att delta digitalt kanske det går 
lättare att planera in att vara med. Det skulle 
jag föreslå, även om man då missar det sociala.
Något annat du önskar inför framtida medlems-
samråd?

– Gärna mer om kopplingar mellan 
Kommun invests arbete och andra stora frågor, 
till exempel Agenda 2030.

Medlemssamråd     på distans
I vanliga fall brukar Kommuninvests medlemssamråd vara 

en lands omfattande turné. I år blev det istället digitala  möten 
under nio efter middagar under andra halvan av januari. På 

 programmet stod bland annat en genomgång av hur det 
går för Kommuninvest samt diskussioner inför förenings
stämman i april. Och så berättade Emelie Värja, forsknings-

chef på Kommuninvest, om vad som hade hänt med kommun-
sektorns ekonomi  under 2020. Vi frågade några av  

deltagarna vad de tyckte om årets samråd.
TEXT: ANDREAS ERICSON

ELIN HÖGHIELM
Ekonomichef Vingåkers Kommun

Jag tog en rövare 
och  använde 

 några av  hennes 
 bilder på ett 
 budget möte.
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Hur var årets 
 medlemssamråd?

– Rent generellt 
tycker jag medlems
samråden är jättebra. 
De senaste åren har 
jag haft en finanschef 
som jobbar mer med 
frågorna, men  jag för
söker ändå vara med. 
De är tydliga och tar 
upp relevanta saker. 
Något särskilt du tar 

med dig från årets samråd?
– Emelie Värjas pass där hon gick igenom 

corona pandemins påverkan. Sådant är jätteintres
sant att lyssna till. Sedan är det alltid intressant 
som förberedelse inför stämman, att man tidigt 
kan få information om det som komma skall.

– Det var också roligt att höra om de nya 
lånen till social hållbarhet. Det är en intressant 
 utveckling. 
Har du deltagit i medlemssamråd tidigare år?

– Ja, men inte vartenda år. Tidigare var jag 
ekonomichef i Älmhult samtidigt som vi blev 
medlemmar. Då hade jag ännu mer direktkontakt 
med Kommuninvest.
Hur tycker du det fungerade att ha samrådet på distans 
över länk?

– Det fungerade bra. Digitala möten är ju alltid 
lite av en balansgång tyvärr, men den här gången 
var det jättebra. Jag lyssnade mest, men för de 
som ställde frågor fungerade det också bra. Det 
var tydligt hur man skulle göra.

INGA-LILL FRITSCH
Ekonomichef Sollentuna Kommun

Medlemssamråd     på distans

Hur var årets 
 medlemssamråd?

– Det låter kanske 
lite tråkigt på ett sätt, 
men en sak som jag 
uppskattade i år var 
att ses digitalt, även 
om det såklart brukar 
vara trevligt att mötas 
fysiskt. Men just i 
år förenklade det att 
det var ett digitalt 
samråd, eftersom vi 

var mitt uppe i bokslutsarbetet. 
Vad brukar du tycka att man får ut av samråden?

– Jag tycker det är viktigt att vi har de här 
medlemssamråden. Jag jobbar ju i en liten kom
mun där man ska ha koll på väldigt mycket. För 
mig innebär samråden ett informationsflöde både 
från Kommuninvest, men också från andra kol
legor. Det som jag alltid brukar tycka är kul är 
den bra omvärldsbevakningen på samrådsmötena. 
Att vi inte bara pratar om det som händer inom 
Kommun invest.
Hur tyckte du tekniken och det digitala fungerade?

– Det funkade jättebra. Jag ställde en fråga i 
chatten och det fungerade också bra.
Saknade du det fysiska mötet?

– Det är klart att man saknar det, även om det 
som sagt passade bra just i år. Men jag skulle 
inte vilja att varje samråd var så här i framtiden. 
Men jag tänker också att man kanske kan ha fler 
digitala möten under året då vi kunde få upp
dateringar?
Vad skulle du vilja förändra inför framtida samråd?

– Jag tycker det är en bra mix som det är. Så 
håll gärna fast vid den.

LENA BACKLUND
Ekonomichef Forshaga kommun

Emelie 
 Värjas pass 

där hon 
gick  igenom 

corona-
pandemins 
påverkan. 
Sådant är 

jätteintres-
sant att 

lyssna till.
Inga-Lill Fritsch, ekonomi-
chef Sollentuna Kommun
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Trots coronapandemin har volymerna fortsatt att 
växa. Kvaliteten i de gröna investeringsprojekten 
är genomgående mycket god.

Tomas Werngren, vd Kommuninvest

416
Antal gröna investeringsprojekt: 

416 (329)

Andelen Gröna lån  
i den totala låneportföljen:  

11,7 procent (9,9)

11,7 %

Siffrorna avser 2020 (2019 års siffra inom parentes).

8,9 %

Andelen Gröna obligationer  
i den totala upplåningen:  

8,9 procent (8,1)

51,9 mdkr
Utbetalade Gröna lån i miljarder kronor: 51,9 (40,3) 

GRÖNA LÅN GER KLIMATNYTTA
I Kommuninvest årliga Green Bonds Impact Report 
redogörs för utsläpps effekterna av de investeringar 
som finansierats av Kommuninvests gröna obligatio-
ner. Tillsammans bidrar till 643 000 ton i  undvikta 
eller reducerade koldioxidutsläpp.  

Den gröna utlåningen fortsätter 
att växa i snabbt. Vid slutet 
av 2020 hade totalt 51,9 
miljarder kronor betalats ut 

i Gröna lån. Det innebär att den gröna 
andelen av den totala låneportföljen nu 
har stigit 11,7 procent. Kommuninvest 
låneportfölj omfattar nu 416 gröna 
investeringsprojekt. 

I den nya rapporten beskrivs alla dessa 

projekt utifrån den effekt de får på ut
släpp. Totalt sett motsvarar de undvikta 
och reducerade koldioxidutsläppen 
utsläppen från ungefär 413 000 bilar.

– dynamiken i den gröna finansieringen 
är stark. Trots coronapandemin har 
volymerna fortsatt att växa. Jag är 
imponerad av det starka hållbarhets
arbete som drivs av svenska kommuner 

och regioner. Kvaliteten i de gröna 
 investeringsprojekten är genomgående 
mycket god och det finns ett flertal 
positiva exempel med hög innovations
höjd, säger Tomas Werngren, vd på 
Kommun invest.

av den totala utsläppseffekten på 
642 875 ton koldioxid utgörs 604 532 
ton av undvikta utsläpp och 38 343 ton 
av reducerade utsläpp. Undvikta utsläpp 
avser ett alternativt referensscenario. 
Reducerade utsläpp avser en direkt eller 
absolut minskning i löpande drift.

De största bidragen till utsläppsminsk
ningen kommer från projekt inom förny
bar energi, energieffektivitet och hållbara 
transporter. Den totala årliga förnybara 
energiproduktionen från finansierade 
projekt uppskattas till 3,1 TWh. W
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nnovatum är ett gammalt fabriksområde i Trollhättan. 
Här etablerade sig verkstadsföretaget Nydqvist och 
Holm AB, NOHAB, år 1847 och kom att bli Trollhättans 
ledande företag i över hundra år. På NOHAB tillverkades 
det bland annat vattenturbiner, dieselmotorer, militär 

utrustning och inte minst lokomotiv. 
Vad är då mer passande än att nya förskolan i Innovatum 

heter Loket. Och i ett fabriksområde som byggt en stor 
del av sin verksamhet på fossila bränslen är det solceller 
på förskolans tak – 150 kvadratmeter som ska producera 
25 900 kWh per år.

– Vi får se hur stor del av den kraften som kommer 
verksamheten till nytta. Under den varma årstiden, när sol
paneler producerar som mest, är det i första hand kylsystem 
som behöver elkraft, och några sådana finns inte i förskolan, 
säger Sven Nielsen, energiansvarig på Kraftstaden Fastig
heter som byggt förskolan på beställning av Trollhättans 
utbildningsförvaltning. 

Barnen på Lokets sex avdelningar kan på skärmar i 
realtid följa produktionen av el och på det sättet grundläggs 
en insikt i förnyelsebar energi som de förhoppningsvis bär 
med sig.

Förskolan stod klar för inflyttning i november 2020. Det 
är en miljöbyggnad kategori Silver, vilket innebär hårdare 
krav än de lagstadgade byggreglerna när det gäller energi
förbrukning, inomhusklimat och byggnadsmaterial. Det var 
även en förutsättning för att Kraftstaden kunde få ett grönt 
lån, 52 miljoner kronor, till projektet. 

– Extra kul är att arkitekterna fångade upp takkonstruk
tionen från en äldre träbyggnad som ligger på andra sidan av 
området. Nu är det gammalt och nytt i både ändarna,  säger 
Tobias Björk, projektledare på Kraftstaden Fastighet. W

Välfärdsinvesteringen
Förskola med  

pedagogisk solanläggning
TEXT: DAVID GROSSMAN FOTO: KRAFTSTADEN AB

I

Albysjön.
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Fyra datum 
att hålla koll på i vår!

På gång

WEBBINARIUM  
HUR SKA VÅRDEN STYRAS  

EFTER PANDEMIN?
Panel:  

Anders Anell, professor vid  Ekonomihögskolan, 
Lunds universitet

Sofia Wallström, generaldirektör IVO, särskild 
utredare för utredningen om investeringar 

i  hälso- och sjukvården
Gunilla Gunnarsson, läkare, ordförande för  

delegationen för ökad  tillgänglighet  
i hälso- och sjukvården

Nils-Eric Gustavsson, f d ekonomi direktör  
Region Västmanland, konsult

Arrangörer:
KEFU-Skåne (Rådet för kommunal ekonomisk 
forskning och utbildning) och Kommuninvests 

Forsknings beredning

UTBILDNING SOCIETY LAB: 
EKONOMISKA REALITETER 

POST-CORONA: VILKEN 
 VÄLFÄRD HAR VI RÅD MED? 

Medverkande: 
Lars Calmfors, professor   emeritus i 
internationell  ekonomi, Stockholms 

 Universitet, 
Susanne Spector, chief analyst på 

Nordea samt medlem i  
expertgruppen Välfärds ekonomerna

Emelie Värja, forsknings- och 
utbildningschef Kommun invest samt 

medlem  
i Välfärdsekonomerna

FÖRENINGSSTÄMMA
Stämman sker i år  digitalt. 

Talar gör bland andra: 
Civilminister Lena Micko  

och Ivan Krastev, stats vetare, 
 ord förande för  Centre for Liberal 

Strategies i Sofia,  forskare vid  
Institute for  Human Sciences  

(IWM) i Wien.

Anmälan och mer info på  
kommuninvest.se

15
APRIL

21
APRIL

22
APRIL

29
APRIL

LÅN FÖR SOCIAL 
 HÅLLBARHET 

EN ”GAME CHANGER” I 
HÅLLBARHETSARBETET? 

Efter en pilotfas på ca ett halvår lanserar Kommuninvest nu Lån för Social 
Hållbarhet. Därmed erbjuds dessa lån till alla medlemmar: 292  kommuner 
och regioner över hela landet. Den 29 april kl 08.30–10.00  arrangerar 
Kommuninvest ett digitalt lanseringsevent. Där kommer två  initierade 
 paneler att titta närmare på hur lånen fungerar och dess samhällseffekter.

1. HUR FUNKAR DET?

Björn Bergstrand,  
hållbarhetschef  Kommuninvest

Anna Freiholtz,  
hållbarhetschef  Uppsalahem

Aina Rundgren, verksamhetsansvarig 
 Projektkontoret, Örebro kommun

Tomas Bokström, ansvarig för  
Social & Health Impact Center, RISE

2. VILKA BLIR  
SAMHÄLLSEFFEKTERNA?

Göran Färm (S), föreningsstyrelsens   
ordförande Kommuninvest

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens   
ordförande Växjö

Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen
Hans Beyer, Chief Sustainability Officer, SEB

Lars Hultkrantz, professor  emeritus, 
 Handelshögskolan vid  

Örebro universitet



Arts and Music Innovation, ett innova-
tionslabb som startats av ett samar-
bete mellan Arvika Innovation Park, 
MECO och Riksteatern Värmland, vill 
hitta nya lösningar på de utmaningar 
som har uppstått under pandemin. 

Vad är syftet med projektet? 
Vi vill bredda och samla hela ekosyste
met kring musik, scenkonst och live
branschen för att stimulera till nya sam
tal som vi tror kan leda till nya lösningar 
på de utmaningar som finns, säger Elin 
Tienvieri, Innovations ledare på Arvika 
Innovation Park. 

Vilka utmaningar har ni mött? 
Det handlar om restriktioner, att folk 
inte får samlas, förlorade intäkter och 
att aktörer inte kan bedriva sin verksam
het. Många har hamnat i ensamhet och 
känner att de behöver träffa andra för 
att ta sig ur den lockdown de sitter i, 
säger Martin Gronert, Studiefrämjandets 
projektledare i MECO. 

Vilken är er målgrupp? 
Vi har gått ut brett till vårt och Rikstea
tern Värmlands nätverk tillsammans med 
Arvika Innovation Parks nätverk, säger 
Martin Gronert. 

Vad har ni för förväntningar på projektet? 
Att människor får energi och ser sig om 
med nya ögon. Jag tror att nya lösningar 
kommer att skapas men att man måste 
se det här som en långsiktig process 
då vi sitter med så stora och komplexa 
problem, säger Elin Tienvieri. 

Hur har projektet tagits emot av deltagarna? 
De är väldigt positiva och nyfikna. De 
känner att det här är ett forum som verk
ligen behövs. Sedan är det många som 
tycker det är tråkigt med det digitala och 
att det inte blir samma sak som när man 
möts fysiskt, avslutar Elin Tienvieri. 

5 frågor till förnyare

”Många har hamnat i ensamhet”

TEXT: SANDRA RUPAR FOTO: SIMON BERGQVIST

Från vänster till höger: Gunilla Fält 
Riksteatern Värmland, Elin Tienvieri 
Arvika Innovation Park, Anna Skog-
lund Riks teatern Värmland, Martin 
Gronert (MECO).



Lån för Social Hållbarhet

Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Med denna enkla idé deltar 292 kommuner och regioner i ett effektivt och stabilt finanssamarbete.
Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare och hanterar cirka 58 procent av den kommunala låneskulden.

En innovativ låneprodukt med många möjligheter 
– för kommuner och regioner som vill stärka och 

synliggöra sitt arbete för social hållbarhet

Nu lanserar vi

Mer information finns på www.kommuninvest.se/lsh/


