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BESKED OM RISKSKATTEN!
Otåligt har kommunsektorn och Kommun-

invest väntat på besked om den s.k. riskskatten.
Nu vet vi! Riksdagen har beslutat att riskskatten
ska införas 2022 och Kommuninvest omfattas
av skatten. Allt tyder dock på att riskskatten endast blir ettårig. Det grundar vi på att Riksdagen
har givit regeringen flera tillkännagivanden som
avser kommunal finansiell samverkan och Kommuninvest. För det första ska regeringen senast
den 1 oktober 2022 återkomma till riksdagen
med ett förslag till beslut som från 1 januari
2023 undantar Kommuninvest från riskskatten.
För det andra ska regeringen snarast återkomma
med ett förslag om att kompensera kommunoch regionsektorn för de ökade kostnaderna till
följd av riskskatten.
Vi hade naturligtvis helst sett att beskatt-

ningen av Kommuninvest inte alls hade blivit
av, men i den uppkomna situationen uppskattar vi att riksdagen efter en gedigen analys har
landat i slutsatsen att regeringen måste göra om
och göra rätt när det gäller kommunal finansiell
samverkan. Vi har kommit hit genom ett starkt
engagemang och en gemensam insats från hela
kommunsektorn och jag vill rikta ett stort tack
för allt det stöd och det engagemang vi haft från
er medlemmar i frågan. Det som gör mig stolt
är att vi i det kommunala finanssamarbetet när
det finns behov kan visa styrka och muskler i en
angelägen fråga. När vi pratar med en röst då
lyssnar rikspolitiken!

Samtidigt måste vi se till att inte ha för mycket
mat vid det egna matbordet. Oanade händelser som Corona-pandemin och riskskatten har
medfört att vi under året sett över våra egna
verksamhet och operativa kostnader i Kommuninvest. Vi kommer att genomföra vissa effektiviseringar i verksamheten för att öka takten
i utvecklingen samtidigt som vi ser över våra
kostnader inför 2022. Genom ökad standardisering av framförallt interna processer men även
produkter och tjänster så är jag övertygad om
att vi än bättre tjänar kommunsektorns förväntningar på kostnadseffektiva finansiella lösningar.
Diskussionen om kommunsektorns långsiktiga

Ytterligare en del att vara stolt över är att

bärkraft behöver, bl.a. utifrån nya demografiska
antaganden intensifieras. Vi välkomnar därför
det bidrag som utredningen om god kommunal
hushållning lämnat till diskussionen. Utredningen ger en grundläggande och rättvis bild av
kommunsektorns ekonomiska situation, även
om vi är kritiska till en del av förslagen. Det bör
poängteras att det inte enbart är ekonomistyrningen som styr långsiktig bärkraft för enskilda
kommuner. Det finns avgörande strukturella
problem som också måste hanteras. Vi hade därför välkomnat en djupare analys av de strukturella förutsättningarna framför allt för små- och
medelstora kommuner och regioner.
När ni får detta nummer i er hand är det
några dagar kvar till en välförtjänst ledighet. Jag
vill därför passa på att tacka alla medlemmar
för året som gått och det stöd vi fått i påverkansarbetet för att minimera konsekvenserna för
kommunsektorn av riskskatten.

Kommuninvest, trots den diskussion vi har haft
under 2021 om riskskatten och dess konsekvenser för kommunsektorn, fortsatt attraherar nya
medlemmar. Under året har Täby och Danderyds

God Jul och Gott Nytt År!
Tomas Werngren
VD Kommuninvest

Nu fortsätter vi vårt påverkansarbete och

trycker på så att regeringen snabbt och effektivt
tar fram de lösningar som riksdagen begärt så
att kommunal samverkan inte drabbas av riskskatten mer än ett år.
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Noterat

275

miljoner kronor
SÅ MYCKET PENGAR på årsbasis sparar

Sveriges regioner på energieffektiviseringen
som har skett sedan år 2009, enligt årets
rapport ”Öppna jämförelser” från SKR. Den
genomsnittliga energianvändningen per
lokalyta har minskat med 17 procent mellan
år 2009–2020. Lägst energianvändning per
yta har regionerna Dalarna, Värmland och
Västernorrland.

Intensivpass hos SFI
PITEÅ KOMMUN MEDDELAR stora språkliga

framsteg i ett projekt som gick ut på att
intensivträna vissa elever på SFI som stannat
upp i sin utveckling i svenska språket. Exempelvis på grund av läs- och skrivproblematik
eller psykisk ohälsa. Under en intensivperiod
fick deltagarna öva på läshastighet och uttal
samt lära sig mer om det svenska samhället.
Socialpedagogiska skolmyndigheten hoppas
nu att andra SFI-utbildningar och vuxenutbildningar i landet kan dra lärdomar av
projektet.

Övertorneå bästa skolkommun
ÖVERTORNEÅ ÄR LANDETS bästa skolkommun enligt Lärarförbundets årliga rankning,

och behåller därmed sin förstaplats från föregående år. Även tvåan Vadstena behåller
sin placering. Trean Älvsbyn har dock klättrat sju platser jämfört med föregående år.
Rankningen baseras på ett index som bland annat väger in lärartäthet, betygsresultat i
årskurs 9, och resurser till undervisningen.

Kommuninvest
lämnar
Uridashi-marknaden
KOMMUNINVEST KOMMER INTE längre emit-

tera obligationer i den japanska Uridashimarknaden. I och med hur de finansiella
marknaderna utvecklats skönjs tydliga fördelar med att koncentrera upplåningen till SEK,
USD och EUR. Vid utgången av år 2020 stod
Uridashi för 2 procent av Kommuninvests
upplåningsportfölj, och majoriteten av dessa
affärer väntas förfalla inom en snar framtid.
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Flexbiljett för hemmajobbare
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN LANSERAR nya flexibla biljetter till kollektivtrafiken. En

flexbiljett innehåller 10 stycken 24-timmarsbiljetter som kan användas under en 30-dagarsperiod. Biljetten är utformad för att passa personer som använder kollektivtrafiken
runt 2-3 dagar i veckan. Exempelvis på grund av att de jobbar helt eller delvis hemifrån.
Tanken med flexibiljetten är att skapa ett prisvärt, smidigt resande som är anpassat till
den mer oregelbundna resenären eller besökaren under en begränsad period, säger
Peter Hermansson, ordförande för Västtrafik, i ett pressmeddelande.

Drönarhjälp åt cyklister?
FORSKNINGSPROJEKTET SKARA SKYDDSÄNGEL ska stu-

dera drönarbaserade lösningar för cykelbelysning i Skara
kommun. Förhoppningen är att ta fram en kostnadseffektiv lösning för landsbygdsvägar under vinterhalvåret.
Traditionell cykelbelysning är nämligen ofta för dyr
för mindre trafikerade vägar. Skövde kommun deltar i
projektet som koordineras av Rise och genomförs av
Högskolan i Skövde och Jönköping University.

Gävle bäst på att
hålla rent – igen!
GÄVLE PLACERAS I topp i den årliga rankningen

mot nedskräpning i Sveriges kommuner. Det är
andra året i rad som stiftelsen Håll Sverige Rent
ger Gävle förstaplatsen, med en motivering som
lyfter Gävles breda engagemang för miljö- och
hållbarhetsfrågor.

Starkt investerarintresse
KOMMUNINVEST EMITTERADE DEN 18 november ytterligare

1 miljard dollar i en ny obligation. Detta var årets femte
transaktion under USD-benchmarkprogrammet.
Orderboken omfattade fler än 30 investerare
och summerades till 1,6 miljarder USD. Obligationen prissattes i 6 baspunkter under swapräntan
och 3,7 baspunkter över motsvarande amerikansk statsobligation.
USD-marknaden har under hela året varit
ett viktigt verktyg i vårt arbete med att säkra
kostnadseffektiv finansiering av investeringar i den
svenska kommunsektorn, säger Tobias Landström, biträdande chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Laddguld till Göteborg
GÖTEBORGS STAD VINNER utmärkelsen

DANDERYD NY MEDLEM
I KOMMUNINVEST
DANDERYDS KOMMUN BLIR Kommuninvests 294:e medlem. Skälet

beskrivs som tillgång till ytterligare en finansieringskälla, som med tiden
kan halvera kommunens lånekostnader. Danderyds kommuns styrelseordförande, Hanna Bocander, förklarar medlemskapet som ett naturligt
steg eftersom skattepengar ska gå till verksamhet och inte till räntor.

Laddguldet för år 2021. Priset delas ut av
2030-sekretariatet tillsammans med företaget Allego, och ska gå till den kommun som
har tagit de bästa initiativen och helhetsgreppen på laddinfrastruktur och elektrifiering av fordon. I prismotiveringen skrivs att
kommunens olika aktörer som energibolaget,
kollektivtrafiken, parkerings- och bostadsbolagen samt näringslivet tillsammans driver en
snabb omställning till avgasfria transporter.
Samt att arbetet sker utifrån en systematisk
strategi.
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Vinnare och
förlorare i
flyttmatchen
Charlotta Mellander är ett efterfrågat namn
i debatten kring växande och krympande
delar av Sverige. Hur kommer det sig att vissa
kommuner vinner och andra förlorar kampen om inflyttarna? Och är förlorarna verkligen förlorare?

C

TEXT: ANDREAS ERICSON FOTO: TOMMY HVIDFELDT

harlotta Mellander är regionalekonom och disputerade 2008
med avhandlingen The Wealth
of Urban Regions On the Location of Creative Individuals and
Firms.
– Jag samarbetade då mycket
med Richard Florida – vi
arbetar fortfarande mycket ihop förresten – och
forskade kring hans ekonomiska och sociologiska
teorier kring växande städer och dess invånare.
En del av Kommuninvest medlemmar känner
kanske igen henne från Föreningsstämman i våras
då hon deltog som panelist. Charlotta Mellander
är efterfrågad som röst i många sammanhang, inte
minst eftersom hennes forskning berör några av
vår tids mest brännande frågor. Första beviset på
det märkte hon själv 2013 när hon på sin blogg
la upp befolkningsstatistik hon tagit fram kring
flyttmönster.
– Vi hade helt enkelt undersökt hur många
18-åringar som bodde i svenska kommuner 2005
med hur många 25-åringar de hade kvar sju år
senare. Resultatet var att ungefär 85 procent av
landets kommuner hade tappat när de gällde den
gruppen. Då smällde det till! Det finns beräkning-

Man ska vara
försiktig med
hur man mäter
framgång.
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Man väljer att ha
kvar storstadens
möjligheter.
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ar som pekar på att en akademisk artikel i snitt
brukar läsas av ungefär 1,5 personer. Nu har
den bloggposten haft 25 000 unika läsare. Vår
server kraschade! berättar Charlotta Mellander.
När medierna upptäckte Charlotta Mellanders beräkningar blev intresset än större.
– Jag tror jag medverkade i nästan varenda
lokalradiostation i landet de följande två veckorna. I princip alla stora tidningar skrev om
det. Det var fullkomligt hysterisk. Det var alltså
mina 15 dagar of fame!
Samtidigt födde den stora uppmärksamheten
funderingar hos Charlotta Mellander. Var det
den tudelningen hon såg i statistiken verkligen
så okänd?
– Det var som om ganska få människor på
den tiden reflekterat över utvecklingen som
innebar att vissa delar av landet drog i väg
befolkningsmässigt medan andra till stor del
lämnas bakom. Att kommuner och landsändar
därför jobbar under helt olika förutsättningar,
säger hon och fortsätter:
– Det blir kanske lite ”in your face” när man
ser statistiken på vart just ungdomar flyttar.
Det är svår att värja sig emot den. Då tänkte
jag att det här är en fråga som behöver drivas
mer för att få upp på agendan.
Några år efter den första uppmärksamheten
blev Charlotta Mellanders analyser återigen
heta, i samband med oväntade valresultat
utomlands. 2016 röstade Storbritannien för
Brexit och på hösten valdes Donald Trump till
amerikansk president. Det blev allt vanligare
att analysera också politiska förändringar med
demografiska data.
– I Brexitomröstningen såg man ju att EUmotståndet primärt fanns utanför London och
de andra storstäderna.
Även i Sverige var det många som uppmärksammade hur geografi och politik blev
en allt hetare ämne för diskussion. Året därpå
förklarade statsminister Stefan Löfven att han
var missnöjd med den etablissemangdominerande Almedalsveckan och i framtiden istället
skulle göra en Sverigeturné i juli, vilket han
också gjorde.
– I takt med att de här frågorna har börjat
bli alltmer intressanta för medierna har jag
försökt tillhandahålla en bra grundläggande
statistik över vad som faktiskt har skett och
håller på att ske, säger Charlotta Mellander.

Vad är det då som håller på att ske?

– Grundläggande är att den absolut överväldigande majoriteten av alla människor som
flyttar mellan svenska kommuner – ungefär nio
av tio närmare bestämt – är i åldern 18 till 35
år. Det innebär enkelt uttryckt att de platser
som 18- till 35-åringar tycker är attraktiva att
bo på tenderar att växa. Och tvärtom, platser
som den gruppen ser som trista eller på annat
sätt ointressanta blir litegrann lämnade bakom,
säger Charlotta Mellander och fortsätter:
– Man har fokuserat alldeles för mycket på
föreställningen att om man bara skapar arbetstillfällena så kommer ungdomarna tillbaka.
Men det är inte så enkelt. Det här är en grupp
som är väldigt upplysta. De har växt upp med
internet och dagens breda medieutbud. De har
rest mycket. Så de har jättebra koll på vad olika platser har att erbjuda när det kommer till
allt annat livet har att erbjuda förutom jobb.
Charlotta Mellander växt själv upp i Bankeryd i Småland, ungefär en mil från Jönköping.
– För mig som ung var ju Jönköping världens
centrum. Så är det inte riktigt för dagens unga.

De har stenkoll på vilka platser de kan välja på
den dagen de flyttar hemifrån. Det vill säga de
platser där det både går att utbilda sig och hitta
ett bra jobb, men också en plats som passar ens
livsstil. De är de tre faktorerna som stärker en
plats.
Av dessa tre är inte minst den sista viktig.
Charlotta Mellander varnar för att tro att
enbart arbetstillfällen räcker för att locka
inflyttare.
– Det är en aktuell diskussion i Norrland.
Det var en fantastisk bedrift att få Northvolt
till Skellefteå, men samtidigt innebär det att
man behöver locka tusentals människor att
flytta dit. Det är kanske inte riktigt lika enkelt.

SNABBVÄXARNA
Lista över kommuner som växt mest
procentuellt under åren 2000-2020.

1. Sundbyberg
2. Solna
3. Värmdö
4. Upplands-Bro
5. Nacka
6. Sigtuna
7. Trosa
8. Nykvarn
9. Lomma
10. Österåker

Vilka områden är det då som hittills har lockat de
unga flyttarna som krävs för tillväxt?

– Enkelt uttryck handlade det om att ju
större man är, desto fler drar man till sig. Det
finns några undantag, som Åre som kan locka
med en speciell livsstil, men annars är det storleken som gäller.
a
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nder pandemin har det ibland
talats om att de flyttströmmar som
Charlotta Mellander talar om håller
på att minska – till och med vända.
Är det en ny grön våg på gång, där människor
överger storstäderna till förmån för landsbygden?
– Man ska komma ihåg att enbart i Stockholms kommun bor det nästan en miljon
människor. Det är en stad som inte bygger
på höjden. Förr eller senare måste den staden
börja sprida ut sig. Tittar man på vart de som
flyttar tar vägen är det inte särskilt långt. Det
är till Lidingö, Nacka, Huddinge och så vidare.
Det vill säga Stockholms grannkommuner.
Så du är kritisk mot talet om en ”ny grön våg” ut
från storstaden?

– Stockholm är fortfarande en kommun
som växer. Man har både födelseöverskott och
flyttningsöverskott gentemot utlandet. Jag tror
pandemin kan ha påverkat en del flyttströmmar lite, att en del tänker att man kanske kan
jobba hemifrån fler dagar i veckan. Så man
satsar på större boende och betalar genom lite
längre pendlingstid. Men titta på bostadspriserna i Stockholm och andra stora städer, det är ju
inte så att de rasar. Och det är ju samtidigt så
att de som flyttar från de största kommunerna
i den överväldigande majoriteten inte flyttar

ut på landsbygden, utan till kranskommuner.
Man väljer fortfarande att ha kvar storstadens
möjligheter, men kanske på lite större avstånd.
Många kommuner som förlorat ungdomar försöker
få dem tillbaka. Är det en klok strategi?

– Rent statistisk brukar ungefär hälften av de
ungdomar som flyttar från en mindre kommun
återkomma. Problemet är att det inte är så
många andra som flyttar in. Men är det någon
grupp en utflyttningskommun kan locka är
det förstås den som redan har en relation till
platsen.
Många kommuner har en väldigt uttalad
strategi att växa, man talar ibland om att man
ska nå ett visst invånarantal ett visst år. Hur ser
du på det?
– Ju fler människor som bor på en plats,
desto större marknadsunderlag. Desto fler branscher som kan och vill lokalisera sig. 10 000
nya invånare kanske innebär att det öppnar tre
nya caféer och två nya restauranger. Kanske ett
ställe för konserter? Ju större man blir, desto
mer aktiviteter kommer det beredas plats för.
Och det kommer ju dels dagens invånare till
del, dels kan det utbudet som tillkommer locka
nya som funderar på vart de vill flytta, säger
Charlotta Mellander.
Resonemanget kan, berättar hon, också til�lämpas omvänd. En krympande befolkning

För mig var ju
Jönköping världens
centrum.

10

Kommuninvest Dialog #4 2021

leder till minskat underlag och sämre utbud.
– Naturligtvis påverkas ju också skatteintäkterna, men det justerar vi delvis genom det
kommunala skatteutjämningssystemet, säger
Charlotta Mellander.
Du är ofta ute och föreläser hos kommuner.
Hur medveten skulle du säga att man i allmänhet är om den utveckling du beskrivit nu?
– Det går förstås inte att dra alla över en
kam, men jag skulle säga att medvetenheten
blir allt större. Den är definitivt större idag än
vad det var för tjugo år sedan. När jag började
skriva min avhandling 2001 var ingen intresserad av de här frågorna. Då skulle man bygga
tech-kluster och alla ville ha sitt eget Silicon
valley.
Finns det några generella insikter kring ditt
forskningsfält du brukar trycka på när du talar
med människor som verkar i kommuner?
– Dels att frågan om att bli en attraktiv plats

är en process, inte ett projekt. Det blir aldrig
någonsin färdig. Jag tycker också man ska vara
försiktig med hur man mäter framgång. En
mindre plats som jobbar hårt, men ändå inte
växer, behöver inte ha misslyckats. Jag tycker
man i stället ska fundera på var man hade varit
om man inte hade gjort någonting alls. Ofta
tycker jag man är väl tuff mot de mindre kommunerna. Det här handlar om starka krafter.
Urbaniseringen har pågått i 200 år. Då är det
ju fasen inte lätt för en mindre kommun att gå
emot den utvecklingen.
Charlotta Mellander har en annan förhoppning hon vill skicka med:
– Sedan skulle jag önska att diskussionen
blev lite mindre polariserad. Det är viktigt att
vi på ett så nyanserat och objektivt sätt kan
diskutera det här frågorna, avslutar Charlotta
Mellander. W

RICHARD FLORIDA
Professor University of
Toronto och känd bland annat
genom boken The rise of the
creative class. Hans forskning
handlar om hur storstadsområden med hög koncentration
av teknologi och konstnärligt
verksamma har ett samband
med hög nivå av ekonomisk
utveckling. Florida menar att
den ”kreativa klassen” alstrar
en öppen och dynamisk miljö,
som i sin tur drar till sig fler
kreativa personer, liksom affärsverksamhet och kapital.
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Axelpriset 2021
Axelspriset är en utmärkelse som är instiftad av Kommuninvest
och konsultbyrån Public Partners för att lyfta fram personer som
stärker tilliten till den offentliga sektorn. 2021 års vinnare heter
Ulrika Strandrot Frid och Rickard Simonsson.
TEXT: ANDREAS ERICSON

Prismotivering:

"Rickard Simonsson har under många år
representerat de bästa sidorna i rollen som
en regions högsta tjänsteperson och har
med sin kompetens, sin integritet och med
sin analytiska och pedagogiska förmåga
under många år byggt förtroende och tillit,
inte minst i de viktiga relationerna mellan
förtroendevalda och anställda. Rickard har
även vunnit respekt och förtroende som en
ledande aktör i frågor om samverkan mellan regioner inom hälso- och sjukvårdens
område och är ett ofta återkommande namn
även på nationell nivå i frågor om hälsooch sjukvård och regional utveckling. "
Grattis, hur känns det?

– Det känns bra! Det känns som ett
kvitto för det man jobbar och tror på. Jag
är väldigt stolt.
Känner du igen dig i prismotiveringen?

– Det var ju väldigt positiv motivering,
och där fanns många av de nyckelord som
jag ser som viktiga för mig och som jag
värderar högt i mitt sätt att arbeta, leda och
tänka.

– Jag arbetar med klassiska ledarskapsfrågor, med att skapa goda arbetsmiljöer
och stimulerande utvecklingsmöjligheter.
Jag arbetar också med att skapa förutsättningar för chefer i andra delar av organisation att kunna arbeta tryggt, för att i sin tur
ge sina anställda möjlighet att utvecklas.
Det talas i prismotiveringen om ”samverkan”.
Hur viktigt är det i ditt arbete?

RICKARD SIMONSSON
Regiondirektör Region Örebro Län

– För vår del som storleksmässigt genomsnittlig region är samverkan avgörande för
att vi ska klara vårt uppdrag och leverera
den välfärd våra invånare förväntar sig. Vi
har inte egna muskler att klara allt, utan
behöver samverka med både nära och
långväga grannar i frågor som infrastruktur, utbildning, kompetensförsörjning och
så vidare.
Vilka är de största utmaningarna för regionen
just?

– Jag tycker mig ha sett att pandemin
har inneburit att samhällssektorerna i viss
mån har glidit isär. Det är jag orolig över
för det tror jag är helt fel riktning. Vi måste
gemensamt möta svårigheterna genom att
utveckla samverkanstanken.

Kan du berätta om ditt jobb?

– Jag är regiondirektör i Region Örebro
län. Det är en relativt nybildad organisation, bildad 2015. Mitt arbete är att vara
den ledande tjänstepersonen i regionen och
den som jobbar närmast de förtroendevalda.
12
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Vad betyder det att få ett sådant pris?

– Det är ett erkännande! Jag känner mig
stolt. Det är inte så ofta man som regiondirektör blir kontaktad av någon som
säger att man är duktig. Det kanske oftare
handlar om kontakt när det är något som

Det värmer verkligen att få
den här uppskattningen.
Prismotivering:

Ulrika Strandrot Frid har erfarenhet av
kommunalt ledningsarbete på högsta nivån
under tiotalet år och har under sina kommundirektörsuppdrag i Skara, Trollhättan
och Lidköping tillvunnit sig respekt för sin
integritet och sin förmåga att i en politiskt
styrd organisation verka som ledare för
hela kommunens bästa. Ulrika har även
vunnit förtroende för sitt engagemang i
interkommunala och regionala samverkansfrågor, väl överensstämmande med
Axel Oxenstiernas anda om att offentliga
myndigheter ska ”räcka varandra handen”.

ULRIKA STRANDROT FRID
Kommundirektör Lidköping

Grattis till Axelpriset!

– Tack för ett mycket fint och hedervärt pris! Det värmer verkligen att få den
här uppskattningen och förtroendet att
bära årets Axelpris! Goda resultat skapas
tillsammans och jag har förmånen att jobba
med fantastiska kollegor och uppdragsgivare!

Du har jobbat i flera kommuner i Västra Götaland. Är det konkurrens mellan er när det gäller
att rekrytera kompetens?

– Ja, inom vissa bristyrken, men det kan
också innebära att det finns attraktiva karriärvägar, exempelvis att man går från en
mindre kommun till en större. Det är ju en
positiv aspekt. Så jag tycker det fungerar
bra. Vi och andra kommuner rekryterar en
del utifrån och vi har en del veckopendlare,
såväl till kommunen som till näringslivet
och till Försvarsmakten som finns representerad i Såtenäs.

Vad har du gjort tidigare?

– Jag är civilekonom som jobbat kommunalt under hela min karriär på olika
befattningar. Jag har varit kommundirektör
i tio år. Sex år i Skara, tre år i Trollhättan
och nu sedan ett år är jag i Lidköping. Jag
har varit med i kommundirektörsföreningens styrelse sedan 2015 och har också suttit
med i en rad andra samverkansgrupper.
– Min drivkraft handlar mycket om att se
utveckling och göra den möjlig. Jag brinner
för att kommunerna ska vara professionella
och effektiva, men också att det ska attraktivt att bo och verka i dem.
Några speciella utmaningar ni har just i Lidköping?

– Vi är en växande kommun där det finns
ett politisk mål om att växa till 45 000 invånare. Det innebär att vi har ett högt tryck
både när det gäller inflyttning och etableringsförfrågningar. Vi har cirka 700 bostäder i plan de närmaste åren, varav flera i
närheten av Vänerns strand. Utmaningen är
att möta utvecklingen på ett hållbart sätt,
även ekonomiskt.
– En annan utmaning är förstås den
framtida kompetensförsörjningen, både till
kommunen och näringslivet. Men vi växer
stadigt befolkningsmässigt, det har kommit
en hel del återvändare, där tidigare utflyttade ungdomar kommer tillbaka när de
själva får barn.

AXEL OXENSTIERNA
Anses vara den svenska statsförvaltningens fader. Axel föddes
1583 och blev Rikskansler 1612.
Efter Gustaf II Adolf död var
det i praktiken han som ledde
landet fram till drottning Kristinas
trontillträde. Han grundade flera
ämbetsverk och delade också upp
landet i de län som till stor del
fortfarande finns kvar.

Nu har du fått Axelpriset, men Lidköping är ju
mest känd för hans efterträdare som rikskansler, Magnus Gabriel de la Gardie, som bland annat ägde Läckö Slott vid Vänern. Vilken kansler
är egentligen favoriten?

– Haha, det måste ju bli Magnus Gabriel
då! Jag blev förstås väldigt överväldigad
över att få Axelpriset, men de la Gardie
ligger nog mig ändå varmast om hjärtat
fortfarande! W
Kommuninvest Dialog #4 2021
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HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP
FÖR KOMMUNERNA
De närmaste åren finns det möjlighet för ett antal kommuner
och regioner att ansöka om hjälp för att få ekonomin i balans.
Sammanlagt finns en miljard kronor i statligt stöd som ska
fördelas fram till år 2024.
TEXT ANDREAS ERICSON

S
EMELIE VÄRJA
Forsknings- och utbildningschef
på Kommuninvest.

DELEGATIONEN FÖR
KOMMUNAL EKONOMI
I BALANS
Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket (ordförande)
Nils-Eric Gustavsson, tidigare
bland annat ekonomidirektör
Region Västmanland,
Anneli Lagebro, revisionsdirektör,
Region Stockholm,
Martin Olauzon, enhetschef,
Tillväxtverket
Emelie Värja, forsknings- och
utbildningschef, Kommuninvest

14
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tödet kommer att fördelas av delegationen för kommunal ekonomi i balans.
– Med det här stödet vill vi uppmärksamma de kommuner och regioner som
har ett sämre utgångsläge än andra. Kommuner
och regioner ska inte behöva övervältra kostnader på våra barn och barnbarn. De kommuner
och regioner som har en särskilt svag ekonomi
behöver vidta åtgärder för att stärka ekonomin.
Detta är ett stöd för hjälp-till-självhjälp, sa
dåvarande civilminister Lena Micko när beslut
om delegationen fattades tidigare i år
– Jag tror att motivet är att regeringen har
sett att vissa kommuner har svårt att klara
en god ekonomisk hushållning och vill med
delegationens hjälp få till stånd större omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder för att
kunna uppnå god ekonomisk hushållning i
framtiden, säger Emelie Värja, forsknings och
utbildningschef på Kommuninvest som är en av
delegationens ledamöter.
Stödet kan sökas av de kommuner och regioner som har en negativ soliditet vid utgången
av 2020. Sammanlagt rör det sig om 25 kommuner och 13 regioner.
– Tanken är att kommunerna själva har
idéer på vilken typ av åtgärd som om den kan

genomföras skapar bättre förutsättningar på
längre sikt, säger Emelie Värja och fortsätter:
– Ansökan behöver inte vara helt perfekt
från början, efter att den har kommit in kommer en dialog inledas tillsammans med den
sökande för att se om det här är den insats som
är mest lämplig.
Totalt rör det sig alltså en miljard kronor i
stöd, som ska utbetalas under åren 2021–2024.
På grund av Covid har det tagit lite tid att
komma i gång, men från den 1 januari 2022
finns möjligheten att ansöka.
Emelie Värja ingår i delegationen bland annat tillsammans med Ekonomistyrningsverkets
generaldirektör Clas Olsson som är ordförande. Det var också Clas Olsson som utredde
den kommunala styrningen i utredningen ”En
god kommunal hushållning” som presenterades
tidigare under hösten. (Läs mer om utredningen
och Kommuninvests remissvar på sidan 24.)
Hur kommer det sig att du blev utsedd att ingå i
delegationen?

– Dels lyfte Småkom (De små kommunernas
samverkan) i sitt remissvar på att det de ansåg
det var viktigt med en representant för Kommuninvest. Sedan har jag en del erfarenhet av

Ansökan behöver inte vara
helt perfekt från början
att jobba med effektivisering, jag har bland annat tagit fram en effektivitetsmodell för Svenskt
Näringsliv, säger Emelie Värja.
Just nu pågår bemanningen av det kansli som

ska sköta delegationens praktiska arbete. Det
kommer vara organiserat inom Kammarkollegiet. Inledande webbinarium för berörda kommuner har redan genomförts och fler planeras.
Det blir också kansliets uppgift att sammanställa ansökningarna när de väl kommer in.
– Eftersom det är relativt få regioner och
kommuner som kan komma i fråga för stödet
så är det lättare att komma ut med information, säger Emelie Värja och fortsätter.
– Många av den här typen av effektiviseringar kostar inledningsvis. Man kan behöva
investera för att minska kostnader i framtiden.
Ska man exempelvis omorganisera kanske man
behöver anställa. Det är den typen av åtgärder
man kan söka medel för, säger Emelie Värja.
Hon tror också att delegationens arbete kan
komma att leda fram till goda exempel som
senare kan spridas till andra.
– Förhoppningsvis kommer det in ansökningar med förslag på åtgärder, åtgärderna
diskuteras och möjligen justeras, dessa åtgärder
kommer också att följas upp och kan i sin tur
komma att bli goda exempel för andra kommuner eller regioner.

TA REDA PÅ MER:
På Kammarkollegiets hemsida
finns mer information om
delegationen för kommunal
ekonomi i balans. Där går det
också att skriva upp sig på
nyhetsbrev och ta del av webbinarier. Nästa webbinarium
är planerat till den 12 januari
2022.

Vad vet vi om effektiviseringar generellt? Brukar
det finnas några lågt hängande frukter ute i kommunerna?

– Jag tror att det är väldigt olika, just därför
tror jag inte heller det skulle vara bra att

a
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Det här är ett jättebra sätt
att stärka sektorn.
komma med konkreta exempel på vad man
kan söka för. När man tittar på varför vissa
kommuner är effektivare än andra landar det
ofta i ledning, styrning och organisation. Det
kan handla om att man inte klarat av att ta
ett beslut som är nödvändigt eller hur långt
man har kommit i sin digitalisering. Ytterligare
en effektiviseringsåtgärd är att genomföra
omstruktureringsåtgärder, till exempel att lägga
ner och skapa större enheter för äldreomsorg,
säger Emelie Värja.
Förutom kravet på att en sökande ska ha

en negativ soliditet ska delegationen också
prioritera sökande med störst behov och hög
skattesats.
– Sedan kommer vi också titta på demografi
och befolkningsprognoser. Vi kommer också
titta på vilka förutsättningar det finns samlat
för att uppnå god ekonomisk hushållning,
säger Emelie Värja och fortsätter.
– Det här handlar inte bara om en enskild
insats. Om kostnaderna minskar på ett ställe
men ökar på ett annat är inte mycket vunnet.
Så vi kommer se på helheten.
Om du ska tala för Kommuninvest, hur ser då ert
perspektiv på den delegationens verksamhet ut?

– Eftersom vi är kreditgivare är det klart positivt om det genomförs omstruktureringsåtgärder för att stärka den kommunala ekonomin.
Nu vet vi ju att sektorn generellt har en stark
ekonomi, det visar ju Clas Olssons utredning
också. Men trots det behövs det såklart vissa
åtgärder. Det här är ett jättebra sätt att stärka
sektorn, även om det inte är några jättesummor
som fördelas.
Och hur upplever du själv att börja arbeta med det
här?

– Jag tycker är spännande! Jag hoppas
verkligen kommuner söker och att vi kommer
hitta goda exempel på nya lösningar som kan
spridas till andra. W
16
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Välfärdsinvesteringen

Återvinningscentral
med återbruksaffär
TEXT: ANDREAS ERICSON

S

ydnärkes Kommunalförbund bygger nya återvinningscentraler i tre kommuner. I Lekeberg kommer den nya centralen också inrymma en affär
där LSS-enheten i kommunen kommer att sälja
saker för återbruk.
– Vi har byggt så att återbruksverksamheten inryms
under själva rampen på centralen. Där finns det lokaler
för att ta hand om och tvätta saker, och sedan sälja dem,
säger Titti Jansson som är strateg på Sydnärkes Kommunalförbund och fortsätter.
– Vi öppnade rampen den 23 oktober i år. Den 15 december är det slutbesiktning på hela bygget och då kommer också verksamheten få tillgång till butikslokalen.
Sydnärkes Kommunalförbund bildades 2015 och
består av fyra kommuner: Askersund, Laxå, Lekeberg
och Hallsberg. Förutom återvinning ägnar man sig åt
fakturering och kundtjänst för VA-tjänster.
I Askersund öppnades en ny återvinningscentral redan
2017 och ytterligare en öppnar i Laxå i början av 2022. I
Hallsberg har också ett bygge av en ny central inletts.
– Vi satsar inför framtiden. De tidigare centralerna vi
hade var lite för små vilket innebar att det blev många
transporter. Nu slipper vi tömma lika ofta vilket är bra
för miljön, säger Titti Jansson.
En annan nyhet är så kallade ”Grönt kort”. Det
innebär en utökad service som går att få tillgång till efter
en kort utbildning. Då står återvinningscentralen öppen
några timmar extra på kvällen, då sköter den besökande
sig själv och öppnar med sitt eget körkort.
Den nya centralen i Lekeberg innebär en investering på
ungefär 34 miljoner och den i Laxå 24 miljoner. Både är
finansierade genom lån från Kommuninvest.
– Vi bygger också återvinningscentralerna så att de har
samma flöde. Meningen är att man ska känna igen sig
oavsett vilken av dem man besöker, säger Titti Jansson. W
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Full koll på
likviditeten
Med Likviditets och investeringsverktyget i KI Finans går det att få bättre kontroll
över betalningsflödena. Dessutom är investeringsplaneringen direkt kopplad till
likviditetsplaneringen.
TEXT ANDREAS ERICSON

E

gentligen är verktyget som kallas
”L&I” (står för Likviditet och
Investeringar) inte en nyhet.
Men eftersom det för första
gången lanserades våren 2020 kom det
helt i skuggan av andra och viktigare
saker som skedde då.
– Ja, det här verktyget har ju funnits i
ett och ett halvt år redan, men nu vill vi
slå ett extra slag för det igen, säger Björn
Söderlundh, chef utlåning och rådgivning
på Kommuninvest och fortsätter:
– När tjänsten lanserades våren 2020
fick nog många av våra kunder annat att
tänka på i samband med pandemin, men
nu tycker vi det är ett bra tillfälle om att
påminna om den.
Björn Söderlundh berättar dock att
verktyget redan hunnit utvecklas med en
nyhet: numera finns det också en kunskapsprodukt på hemsidan kopplat till
verktyget i form av fem frågor likviditetsplanering. Det finns också möjlighet att
fördjupa sig ytterligare om man önskar i
samtal med sin finansrådgivare.
– L&I-appen är det digitala verktyg
som man sedan använder för en kommunkoncern. På så sätt får kommunen
och de ingående bolagen en effektiv likviditetshantering, säger Björn Söderlundh.
Han vill också lyfta fram investeringsplaneringen i tjänsten.

18
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– Själva ”I:et” innebär en investeringsplanering för medellång sikt. På så
sätt kopplar verktyget ihop den löpande
likviditetshanteringen med den mer
långsiktiga planeringen av finansieringen
av investeringar. Det är en funktionalitet
som mig veterligen inte finns på några
andra system.
Alla kunder som har fullversionsavtal
av KI Finans har också tillgång till Likviditets- och investeringsverktyget utan
extra kostnad.
– Och det är lejonparten av medlemmarna som har det avtalet, över 200
kommuner, säger Björn Söderlundh.
Appen är enkel att komma i gång med.

Det finns introduktions, checklistor och
manual på Kommuninvests hemsida.
– Vi bistår förstås också med support
och stöd när man behöver det, säger
Björn Söderlundh.
En stor fördel med Likviditets- och
investeringsplaneringsverktyget är den
verifierade funktionaliteten.
– Många som arbetar i kommuner
och regioner har kanske egenbyggda
Excelverktyg för att kontrollera likviditeten. Det du får med vårt system är ett
säkerställt systemstöd. Du har alltid korrekta uppgifter, säger Björn Söderlundh
och fortsätter.

– Det kan finnas risker med egenbyggda lösningar i form av felaktiga uppgifter.
I KI Finans finns alltid en automatisk
koppling mellan sin skuldportfölj och
L&I, till exempel räntebetalningar. Det
finns också möjlighet till dagliga bankkontosaldo.
Hittills har de användare som börjat
använda verktyget varit nöjda.
– Vi har ett tjugotal kommunkoncerner som kommit i gång att använda
Likviditets och Investeringar. De tycker
den är väldigt funktionell. Bland de som
börjat finns några av de största kommunkoncernerna. Vi har också utvecklat
verktyget tillsammans med en referensgrupp av kunder, säger Björn Söderlundh.
Hur kommer det sig att inte fler kommit i
gång tror du?

– Det kan vara så att man redan har
någon typ av rutin som fungerar hjälpligt
eller kanske snarare helt okej. Sedan
finns det ju alltid en liten arbetsinsats i
att förflytta sig och byta system och rutiner. Jag tror många kanske tycker att de
har koll som det är, och så har man haft
så mycket att stå i under pandemin. Men
jag vill betona att det är väldigt enkelt att
komma igång, säger Björn Söderlundh.
För den som redan har fullversionsavta-

Det kan finnas risker
med egenbyggda
lösningar.

let tillkommer alltså inga extra kostnader
för det nya verktyget.
– För lite större kommunkoncerner
med många bolag, mycket pågående
exploatering och höga investeringsvolymer blir det ganska mycket betalflöden
både in och ut. De behöver ha ett rejält
planerings- och uppföljningsverktyg,
säger Björn Söderlundh.
Även mindre kommuner tror han kommer ha nytta av appen.
– Ja, man får en kvalitetssäkrad rutin
och process för sina likviditetsflöden.
Ett samlat och funktionellt systemstöd.
Har man alla lån hos Kommuninvest –
vilket väldigt många har – så finns hela
skuldportföljen i KI finans tillsammans
med likviditetsplanering. Det är en god
funktionalitet också för den lilla kommunen.
Är det några ytterligare funktioner som är
på gång?

– Just nu handlar mer primärt om att
vi tillsammans med kunderna utvecklar
användningen. Tanken är att man ska
kunna laborera med olika scenarier allt
eftersom investeringsplanerna förändras
eller förskjuts.
Björn Söderlundh tror att den nya

appen kan komma till användning för att

hålla nere den långsiktiga låneskulden.
– Just nu finns det en viss överlikvidet
i sektorn. Pengar är billigt på grund av
låga räntor. Vi har ju haft en diskussion
om den ökade låneskulden i kommunsektorn, som kommer sig av de höga investeringsnivåerna. Jobbar man effektivt
sin likviditetsplanering så att man inte
har en överlikviditet kan man se till att
ha en lägre låneskuld.
Planera för en rimlig likviditet är
alltså, Björn Söderlundhs förslag.
– Ja, precis det. Erfarenheten från kunder
med en god koncernsamordning i till exempel en koncernbank visar att man kan
få god kontroll på sin samlade likviditet
och därmed få ner sin låneskuld. W

BJÖRN SÖDERLUNDH
Chef utlåning och rådgivning
Kommuninvest

KI FINANS
KI Finans är en webbaserad
finansförvaltningstjänst för
transaktionshantering, analys
och rapportering av finansiella
skulder samt likviditetsprognoser och planering av
finansieringsbehov. Läs mer
på https://kommuninvest.se/
for-kunder/ki-finans/
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Riksdagen vill undanta
Kommuninvest från
riskskatten
En ny riskskatt ska införas för kreditinstitut. Men när
riksdagens skatteutskott tog beslutet föreslog man
samtidigt riksdagen ska uppmana regeringen att
Kommuninvest ska undantas från skatten.
Kommuninvest välkomnar riksdagens beslut.
TEXT: ANDREAS ERICSON

R

iskskatten har diskuterats länge
och Kommuninvest och andra
remissinstanser har varit kritiska
till hur den är tänkt att fungera. Enligt förslaget gäller riskskatten för
kreditinstitut med skulder kopplade till
svensk verksamhet på över 150 miljarder
kronor. Dessa ska betala 0,05 procent av
dessa skulder i riskskatt till staten. Från
2023 höjs skattesatsen till 0,06 procent.
Sammantaget väntas skatten ge intäkter på
omkring 6 miljarder kr per år.
För Kommuninvest beräknades kostna-

den för 2023 blir 330 miljoner per år. Det
kan jämföras med nuvarande driftkostnader på 260 miljoner årligen. Kommuninvest
och Sveriges Kommuner och Regioner
har vid två tillfällen skrivit gemensamma
remissvar med krav på att kommunal samverkan genom Kommuninvest ska undantas
från skatten.
Den 10 december beslutade Riksdagens

skatteutskott om regeringens förslag. Riksdagen röstade 14 december enligt utskottets
20
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GÖRAN FÄRM
Ordförande i Kommuninvest
Ekonomisk förening.

betänkande. Utskottet sade då ja till riskskatten, men utöver det föreslog utskottet
också att riksdagen i tillkännagivanden
ska rikta tre uppmaningar till regeringen.
(Ett tillkännagivande innebär helt enkelt ett
beslut där riksdagen meddelar regeringen
sin åsikt.) Ett av dessa tillkännagivande
gäller Kommuninvest, som utskottet anser
ska undantas från riskskatten: ”Utskottet
föreslår därför att riksdagen ska tillkännage
för regeringen att den senast den 1 oktober
2022 ska återkomma till riksdagen med
ett förslag som träder i kraft senast den 1
januari 2023 som undantar Kommuninvest från riskskatt för kreditinstitut, och
snarast med ett förslag om att kompensera
kommun- och regionsektorn för de ökade
kostnaderna till följd av riskskatten” skriver utskottet i sitt betänkande.
Kommuninvest välkomnar riksdagens ställningstagande.

– Vi hade naturligtvis helst sett att beskattningen av lågriskinstitutet Kommuninvest
inte alls hade blivit av. Men i den uppkomna situationen uppskattar vi att riksdagen,

efter en gedigen analys, har landat i
samma slutsatser som vi och nu klargör
att regeringen måste göra om och göra
rätt när det gäller kommunal samverkan,
säger Linda Frohm, vice ordförande i
Kommuninvest Ekonomisk förening.
Den nya riskskatt som regeringen

har föreslagit är tänkt att väga upp de
kostnader som kan drabba samhället till
följd av en eventuell finanskris. Skatteutskottet anser att det är rimligt att på
detta sätt beskatta kreditinstitut eftersom
de riskerar att orsaka stora kostnader för
samhället vid en finanskris. Här invänder riksdagens skatteutskott genom att
konstatera att ”regeringens förslag till
utformning av en riskskatt kommer att
drabba Kommuninvest, trots att kreditinstitutet inte utgör den risk för samhället som regeringens förslag är avsett att
träffa”. Därefter skriver också utskottet
att ”När riskskatten tillämpas på detta
kreditinstitut innebär det en väsentlig
fördyrning av viktiga välfärdsprojekt
och också potentiella problem för vissa
kommuner med finansiering av offentliga
investeringar. Det kan enligt utskottets
mening knappast vara syftet med den
föreslagna skatten.”
Skatteutskottet skriver också att

man noterat att flera remissinstanser
framhållit att Kommuninvest bör undantas från riskskatt och att kommunal samverkan på finansieringsområdet annars
kraftigt missgynnas eftersom större kommuner och regioner i ökad utsträckning
kommer att använda egen upplåning på
finansmarknaden. ”Resultatet skulle dels
bli ökade refinansieringsrisker för kommunsektorn, vilket markant höjer den
finansiella risken i kommunsektorn vid
en finanskris, dels försvåra för små kommuner eftersom de har sämre möjligheter
att finansiera sig direkt på kapitalmark-

naden och därför möter högre upplåningskostnader än stora kommuner”,
sammanfattar utskottet.
– Även om den rimligaste hanteringen

hade varit att göra ett helt omtag och införa skatten först nästa år ser vi ändå positivt på riksdagens arbete. Vi förväntar
oss att regeringen, i enlighet med riksdagens beslut, snabbt och effektivt tar fram
lösningar för att säkra att kommunal
samverkan inte omfattas av skatten efter
2022 och att kommunsektorn under
tiden kompenseras för extrakostnaderna.
Vi är beredda till konstruktivt samarbete
för att hitta fungerande lösningar, säger
Göran Färm, ordförande i Kommuninvest Ekonomisk förening.

LINDA FROHM
Vice ordförande i Kommuninvest
Ekonomisk förening.

De övriga tillkännagivandena som

utskottet föreslår att riksdagen beslutar
om gäller dels att den nya lagen inte
ska drabba lokalt förankrade banker
eftersom det sannolikt skulle leda till
ökade lånekostnader för kundkretsen
som uteslutande består av hushåll.
Dessutom menar utskottet att regeringen
bör säkerställa att utländska banker inte
gynnas av lagen på bekostnad av svenska
banker. W
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SOCIAL HÅLLBARHET
I FOKUS
Aina Rundgren är ny ordförande för Kommuninvests Kommitté för Social Hållbarhet. Hennes och kommitténs uppgift
är att granska ansökningar till den nya låneprodukten Lån för
Social Hållbarhet, som syftar till att främja social hållbarhet i
kommuner och regioner.
TEXT ANDREAS ERICSON

T
Aina Rundgren
Gör: Tjänsteperson inom Örebro
kommun sedan 2013. Styrelseledamot i Effektfullt.
Ålder: 31
Bor: Örebro
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ill vardags är Aina Rundgren verksamhetsansvarig för Projektkontoret
inom Örebro kommun. Där ansvarar
hon bland annat för att säkerställa en
kommungemensam projekt- och portföljstyrning, men också främja ett gemensamt arbetssätt för effektmätning.
– Jag har varit med i kommittén sedan den
tog sin början. Anledningen till att jag blev
tillfrågad att ingå är att jag jobbat med den
här typen av frågor i offentlig sektor länge. Jag
har till exempel jobbat nära SKR i tre år för att
utveckla sociala investeringar såväl lokalt som
nationellt, men också arbetat operativt med
effektmätning, säger hon.
Sedan i augusti i år är Aina Rundgren också
ordförande i kommittén, som under 2020
instiftades som en expertgrupp till att pröva
ansökningar till Kommuninvests nya produkt
Lån för Social Hållbarhet.
– Syftet med kommittén är att granska de
ansökningar som kommer in. Kommuninvests
medlemmar har möjlighet att söka lån för
satsningar som bidrar till att stärka den sociala
hållbarheten genom fysiska investeringar som
antingen i sig kan ses som en social insats eller
som kompletteras med en social insats.

Under pilotfasen beviljades fem medlem-

mar lån för sammanlagt ungefär 525 miljoner
kr. Sedan lånen lanserades brett våren 2021 har
intresset varit stort.
– I kommittén har vi som ansvar och uppgift
att granska inkomna ansökningar och ge
återkoppling till de som ansökt för att de ska
kunna utveckla en låneansökan som håller
måttet för att bli godkänd. Vi ger exempelvis
feedback kring hur ansökan kan utvecklas
och föreslår indikatorer som kan följas för att
bättre se utfall och effekt av genomförd insats.
Det är alltså de sociala aspekterna vi granskar
och godkänner, inte den fysiska investeringen,
säger Aina Rundgren.
Vad är det mer specifikt ni tänker på när ni granska
en ansökan?

– Vi tittar på hur föreslagen social insats
bidrar till att utveckla den sociala hållbarheten i kommunen eller regionen. Vi tittar också
på hur väl den sociala insatsen bidrar till en
konkret förändring för tilltänkt målgrupp. Där
behöver man ibland jobba mer med att förtydliga vem det är som har behov, av vad och
varför – det är ett viktigt steg för att säkerställa

I sin kärna handlar det om att
stärka både individ och samhälle.
att den sociala insatsen är den ”rätta” utifrån
behovet man avser möta.
I kommitténs bedömning utgår man ifrån
de grundkrav som slagits fast i ramverket för
Lån för Social Hållbarhet, där det bland annat
framgår att föreslagen insats ska bidra till att
främja social hållbarhet genom att utveckla
praxis, innovation eller ökad kvalitet.
– Det är också viktigt att vi genom ansökan
kan se en koppling till låntagarens systematiska arbete för social hållbarhet, men även att
den sociala insatsen riktar sig till en definierad
målgrupp, har ett långsiktigt fokus och en tydlig målsättning som också kan följas upp och
utvärderas, säger Aina Rundgren.
Vad finns det för exempel på investeringar som man
ansöker om finansiering till?

trygghetsskapande insatser till att stärka den
fysiska miljön för att främja social hållbarhet.
Lån kan sökas inom tre kategorier; boende och
boendemiljöer, trygghet, säkerhet och tillgänglighet samt hälsa, utbildning, idrott och kultur.
Kommittén träffas fem gånger årligen för
ett halvdagssammanträde. Mellan mötena sker
framför allt ett arbete av Kommuninvest som
har löpande dialog med kunderna och stöttar
i framtagandet av kompletta ansökningar som
kommittén därefter kan granska och godkänna.
Begreppet ”social hållbarhet” har blivit allt vanligare på senare år. Hur skulle du själv definiera det?

– I sin kärna handlar det om att stärka både
individ och samhälle för att skapa förutsätt-

– Det kan vara allt från att hjälpa individer
som hamnat i utanförskap och jobba med
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KOMMITTÉN FÖR
SOCIAL HÅLLBARHET
Aina Rundgren, strateg, Örebro kommun
Lars Hultkrantz, professor
emeritus, Örebro universitet
Tomas Bokström, projektledare, RISE
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, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen

ningar till ett gott liv. Det gör vi bland annat
genom att främja psykisk hälsa, integration och
förbättrad folkhälsa. Att motverka olika typer
av utanförskap, stärka barn och ungdomar
och ge dem bättre förutsättningar, men också
att jobba med äldres välstånd och hälsa. Att ge
individer en trygg och stabil vardag och att se
till att samhället kan ge det stöd som behövs
för att bidra till jämlika och jämställda förutsättningar.
Hur tycker du medvetenheten kring social hållbarhet ser ut ute i kommunerna?

– Jag tycker det finns en ganska stor medvetenhet, framför allt efter Agenda 2030 som
ger oss en gemensam plattform att verka ifrån.
Det blir tydligt vad vi alla behöver bidra till,
såväl på kommunal och regional nivå som
nationell och global nivå. Men det är ser olika
ut hur mycket resurser man har inom de olika
kommunerna och regionerna till att jobba med
hållbarhetsfrågor och därmed skiljer sig också
förutsättningarna åt, säger Aina Rundgren.
Vilken typ av sociala insatser brukar enligt din erfarenhet ha bäst möjlighet att lyckas?

– Generellt är att ju tidigare man kan gå in,
desto bättre. Att jobba med förutsättningarna
för barn och ungdomar har en otroligt stor
påverkansmöjlighet, det visar all forskning. Exempelvis finns det ett väldigt tydligt samband
mellan att gå ut grundskolan med fullständiga

betyg och minskad risk att hamna i olika
typer av utanförskap senare i livet, säger Aina
Rundgren.
Aina Rundgren betonar vikten av att arbete

med sociala insatser bottnar i en tydlig behovsanalys.
– Det är viktigt att lägga lite extra tid på att
fundera på vem det är som är i behov av en
satsning och varför. Där ser vi ibland en lite
haltande logik i ansökningarna. Man har inte
grävt tillräckligt djupt när det kommer till att
tydliggöra behovet och definiera och avgränsa
målgruppen. Det är viktigt för att kunna forma
en insats som blir så träffsäker som möjligt.
Något annat man bör tänka på?

– Att reflektera över och sätta ord på vad det
är man egentligen vill uppnå. Inte bara här och
nu, utan också fundera på vilken förändring
man vill åstadkomma på längre sikt.
Inför framtiden tror Aina Rundgren att betydelsen av social hållbarhet kommer att öka,
kanske framför allt inom finanssektorn.
– Det finns ett stort tryck, framför allt från finansiärer som väntar på möjligheten att kunna
investera i sociala obligationer på samma sätt
som de redan befintliga gröna obligationerna.
Det finns dock en annan komplexitet när det
kommer till social hållbarhet som gör det
svårare att komma upp i samma volymer som
inom det gröna området. De sociala insatserna
som krävs tar ofta längre tid att genomföra då
de involverar enskilda individer som ska ta del
av en insats och genomgå en förändring, medan
exempelvis klimatanpassningar av en byggnad
kan ske omgående på ett annat sätt, säger Aina
Rundgren och fortsätter.
– Ett område som vi dock ser stor potential
inom är de socialt utsatta områdena som vi på
samhällsnivå kommer behöva jobba mycket
med framöver. De återfinns ofta i bostadsområden som dessutom står inför stora renoveringar
av allmännyttan. Där ser vi en stor potential i
att man med hjälp av Lån för Social Hållbarhet
kan hantera nödvändiga renoveringar samtidigt
som man också genomför sociala insatser som
förändrar förutsättningarna för de som bor där
och på så sätt bidrar till en förbättrad social
hållbarhet.
Är det ett kul uppdrag att sitta med i kommittén?

– Absolut! Det är ett spännande område, där
det händer mycket just nu. W
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Krönika

Emelie Värja
Forsknings- och utbildningschef Kommuninvest

VARGEN SOM INTE KOM
Året var 2019. Jag arbetade med en rap-

port, ”Välfärdens utmaningar”, för ett
seminarium i Almedalen. När jag läser den
idag kan jag konstatera att jag ropade på
en varg som aldrig kom. Den demografiska utvecklingen pekade då, enligt SKR:s
prognoser, på att det 2022 skulle saknas
35 miljarder kronor till välfärden. Detta
var en av mina huvudpoänger. Jag fick fel.
Men gjorde jag ändå rätt?
Nu när vi står där, på tröskeln till 2022,
är kontrasten påtaglig. Nu saknas inte
pengar. Snarare tvärtom. Generösa statsbidrag har stöttat upp under pandemin. De
förväntade skatteintäkterna för 2022 är
nu högre än i prognoserna före pandemin.
Resultaten, som mestadels varit starka
för både 2020 och 2021, förväntas på de
flesta håll bli goda även 2022. Situationen
är så gynnsam att ett antal kommuner
planerar skattesänkningar.
För framtiden ser kostnadsökningarna

också ut att bli lägre än vad som tidigare
förväntats. Enligt uppdaterade befolkningsprognoser från SCB kommer antalet
barn att minska, inte öka, fram till 2030.
Det ger minskat tryck inom förskola och
skola. Antalet äldre kommer öka markant.
Men effekterna av detta kan mildras. Det
finns en trendmässig minskning av andelen äldre i behov av äldreomsorg. Om den
håller i sig skulle det kunna innebär att

Situationen är så
gynnsam att ett
antal kommuner
planerar skattesänkningar.
det blir färre personer på särskilt boende
än tidigare. En relevant fråga, efter pandemin, blir då kanske snarare hur många
nya äldreboenden som vi faktiskt behöver
bygga.
Men innebär detta att allt är bra? Ska

jag bara erkänna att jag hade fel och
strunta i vargen? Nej, så enkelt är det
tyvärr inte. Det finns också en betydande
minussida.
Det går inte komma ifrån att den
fortsatta demografiska utvecklingen
innehåller stora utmaningar. Försörjningskvoten, alltså antalet icke-yrkesarbetande
personer som varje yrkesarbetande i snitt
behöver försörja, kommer att öka. Det gör
det svårare att finansiera välfärden. Detta
kommer även, av allt att döma, att ge

upphov till en växande personalbrist. Där
befolkningen krymper, vilket den kommer
göra i många kommuner, kan det också
bli svårt och dyrt att göra den anpassningar av välfärden som då krävs.
Mitt i detta står det faktiskt en varg och
lurar. Med hjälp av systematiska effektiviseringar, och en ökad insats från statens
sida, skulle ekvationen antagligen gå att
lösa ut även med de förutsättningarna.
Men om inte tillräckligt görs kan det gå
illa.
Problem av detta slag får vi inte blunda

för. Tvärtom. För att kunna hantera dem
måste de lyftas fram. En gammal 90-talsdänga innehåller strofen: ”Hoping for the
best, but expecting the worst”. Det är där
någonstans, menar jag, som vi som prognosmakare och analytiker behöver finnas.
Vi ska inte fantisera ihop någon varg.
Att överdriva är alltid fel. Men vi ska inte
heller tveka att peka på en sannolik varg
– på ett ”worst case”-scenario som skulle
kunna realiseras. För att kunna göra det
bästa av framtiden måste vi alltid ha modet att se och ta itu även med de dystraste
framtidsbilderna.
Så ja, jag hade fel. Men nej, jag gjorde
nog faktiskt inte fel. Jag är glad åt att den
varg som jag ropade efter 2019 inte kom.
Men jag kommer inte att sluta ropa efter
vargar.
a
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Ny referensränta
Världen över håller man på att byta referensräntor.
Längst har man kommit med Libor som upphör i de
flesta valutor och löptider redan vid årsskiftet. I Sverige
heter den nya referensräntan Swestr. På sikt väntas den
ersätta Stibor.
TEXT: CARL JOHAN LILJEGREN

R

eferensräntor har stor betydelse på finansmarknaden.
De används över hela världen
som riktmärken i prissättningen av finansiella kontrakt – alltifrån lån
med rörlig ränta till hushåll och företag
till derivat och obligationer. I Sverige heter den nuvarande referensräntan Stibor
(Stockholm Interbank Offered Rate).
Den beräknas som ett genomsnitt av de
räntor som de stora bankerna i Sverige
ställer till varandra för utlåning utan
säkerhet i svenska kronor. Uppskattningsvis används Stibor i kontrakt som
sammanlagt är värda 40 000-60 000
miljarder kronor.
I hela världen är man dock på väg att
byta ut de gamla interbank-referensräntorna mot transaktionsbaserade referensräntor framtagna av centralbankerna i
respektive land. Anledningen är att den
typ av transaktioner som interbankreferensräntorna ska spegla minskar i omfattning. I stället rapporterar bankerna
in bedömningar av vad en sådan ränta
skulle vara, vilket öppnar för godtycke,
och i fallet med Libor-skandalen år
2012, manipulation. Genom att i stället
utgå från faktiska transaktioner ökar
transparensen och minskar möjligheten
till manipulation av referensräntorna.
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Det ökar deras trovärdighet.
Sedan 2 september 2021 publicerar
Riksbanken Swestr (Swedish krona
Short Term Rate), en referensränta som
bygger på bankernas inlåning från andra
aktörer i svenska kronor på den kortaste
löptiden over-night (O/N), alltså för
faktiska transaktioner som löper från
aktuell bankdag till nästa. Swestr kan
ersätta dagens kortaste referensränta Stibor Tomorrow-Next (T/N) i finansiella
kontrakt. Längre fram ska även den genomsnittliga bakåtblickande 3-månaders
Swestr tillhandahållas av Riksbanken.
Riksbanken är tydlig med att den

vill se en snabb övergång till Swestr,
men uttalar samtidigt att det är upp till
marknaden att bestämma takten. Bankföreningen anser för närvarande att de
två systemen ska leva parallellt och att
en komplett övergång från Stibor T/N
till Swestr kan ta flera år. Den bör också
genomföras på ett strukturerat och välordnat sätt, i linje med hur motsvarande
förändringar har skett i andra länder.
Vad betyder då det här i praktiken?

Övergången till transaktionsbaserade
referensräntor kommer att hända också i
Sverige. Hela världen ställer om och som

liten öppen ekonomi, med stor handel
med andra länder, är det naturligt att vi
har samma typ av referensräntor som
andra länder, säger Maria Viimne, affärschef på Kommuninvest.
Men samtidigt är det en förändring
som kommer att ta tid, och också måste
få göra det, menar hon. Det handlar om
väldigt många kontrakt med olika långa
löptider som bygger på Stibor, och för
att övergången ska gå så smidigt som
möjligt behöver en verktygslåda med
standardformuleringar och kontrakt tas
fram, ett arbete som redan pågår inom
Bankföreningen. Det är också viktigt
att marknadsaktörer accepterar de nya
referensräntorna och anpassar sig genom
att börja handla i dem så att det skapas
en marknad.
För Kommuninvests del innebär en
övergång till Swestr inga problem. I
den internationella upplåningen har vi
erfarenhet av liknande förberedelser för
att låna upp med nya referensräntor som
bas.
För kommunsektorn är det viktigt att
ha koll på att förändringen är på väg,
och att vara medveten om att system,
avtal, referenser och rapporter kommer att behöva ses över. Men det är inte
bråttom.
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Det är görbart, men inte desto mindre
ett arbete som behöver utföras. Vid
upphandlingar och kontakter med olika
samarbetspartner är det viktigt att ha
framförhållning och kräva av dem att
de ska inkludera nya referensräntor som
standard i sina produkter och tjänster,
säger Maria Viimne.
Stibor (T/N) och 3-månader är de två
viktigaste referensräntorna i Sverige, och
medan den förstnämnda rimligen utan

större problem kan ersättas av Swestr
(O/N) finns det en fundamental skillnad
mellan tremånadersräntorna. Eftersom
Swestr bygger faktiska transaktioner är
den med nödvändighet bakåtblickande
medan Stibor 3 månader är framåtblickande och alltså innehåller en bedömning
om vart räntan är på väg. Stibor 3 månader är den viktigaste rörliga referensräntan i kommunsektorn. Den används
inte bara för lån, utan också som ett
prognosverktyg. Men i vilken omfattning
och hur viktig Stibor 3 månader är som

prognosverktyg för kommunerna är inte
fullt kartlagt.
Kommuner agerar olika. En del har
fasta räntor i sin skuldportfölj för att ha
exakt förutsägbarhet. Andra använder
rörliga räntor, som kan variera över tid.
Det är upp till kommunerna själva att
bedöma i vilken utsträckning det är av
betydelse för deras ekonomiska planering att de i framtiden inte längre kommer att ha tillgång till framåtblickande
korta räntor när de gör sina prognoser,
säger Maria Viimne. W

Kommuninvest Dialog #4 2021

27

Ny kommunutredning
på remiss
Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i
kommuner och regioner har avlämnat sitt betänkande
En god kommunal hushållning. Kommuninvest är i
huvudsak positiv i sitt remissvar, men ser också vissa
punkter som behöver förbättras.
TEXT: ANDREAS ERICSON

D

et var den 22 september i år som
Clas Olssons utredningsförslag
”En god kommunal hushållning” överlämnades till dåvarande civilminister Lena Micko.
– Jag ser fram emot att ta del av betänkandet. Kommuner och regioner har en
avgörande betydelse för välfärden i Sverige.
Därför är det viktigt att lagstiftningen ger
goda förutsättningar för en ekonomistyrning så att kommuner och regioner ska
kunna möta framtida utmaningar, säger
ministern då.
Utredningen hade bland annat uppdra-

get att föreslå hur krav på god ekonomisk
hushållning och regelverket för balanskravet bör vara utformade och föreslå
lösningar som skapar goda förutsättningar
för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.
Nu remissbehandlas utredningens förslag
och Kommuninvest tillhör de instanser som
inkommit med synpunkter.
– Generellt tycker vi det är en bra utredning. Jag tycker det är positivt att vi får in
28

Kommuninvest Dialog #4 2021

EMELIE VÄRJA
Forsknings- och utbildningschef
på Kommuninvest.

det långsiktiga perspektivet, säger Emelie
Värja som är forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest.
”Kommuninvest anser att betänkandet
sammantaget ger en grundläggande och
rättvis bild av kommunsektorns ekonomiska situation och utveckling under de
senaste åren. De flesta kommuner och regioner har genererat goda resultat och har
haft soliditetsförbättringar under 2000-talet” heter det i remissvaret.
– Vi håller med om att sektorn överlag är ekonomisk stark, även fast några
kommuner inte når upp till balanskravet.
När man gör analysera ser man att mindre
kommuner är överrepresenterade bland
de kommuner som har ett negativt balanskravsresultat, kommenterar Emelie Värja
och fortsätter:
– De lyfts i utredning att just bristfällig
ekonomistyrning kan vara en av anledningarna till att man inte levererar positiva
ekonomiska resultat, men samtidigt kan det
vara ogynnsamma strukturella förutsättningar. Vi tycker att det finns ganska många
analyser som tyder på att just det senare

Sektorn
överlag är
ekonomisk
stark.

gör att vissa kommuner har det tuffare,
säger Emelie Värja.
– Den här utredningen kommer inte
möta upp mot just den problembilden,
men annars är det många positiva delar
i utredningen och det finns redan många
kommuner som arbetar på det sättet om
man tittar på den övergripande ekonomistyrningen. Man utgår från koncernperspektivet, man arbetar på längre sikt
och man har koll på sin soliditetsutveckling.
Bland de enskilda förslagen finns det

en del som Kommuninvest har synpunkter på. Bland annat anser Kommuninvest
att det vore olyckligt att ersätta begreppet god ekonomisk hushållning med
begreppet god kommunal hushållning eftersom det förstnämnda är väl etablerat.
När det gäller soliditetsmått betonar

Kommuninvest att man bör behålla
fokus på koncernnivån.
– Vi gillar inte riktigt att man här fokuserar på kommunnivån. Här kan det
bli svårigheter. I stället för att fokusera
på hur man styr effektivt, kan man hamna situationer så att man organiserar om
sig efter det som mäts. Bland annat definieras en ”stark finansiell ställning” att
man har en soliditetsnivå på 50 procent i
kommunen, det är väldigt få kommuner

som når upp till det kravet. Om man till
exempel använder sig av en internbank
så kan det innebära att man på kommunnivå har en lägre soliditet, trots att
man har samma finansiella styrka. Då
kanske man väljer att avveckla internbanken för att nå upp till kravet. På så
sätt påverkar sättet att mäta hur man
organiserar sig, säger Emelie Värja.
På Emelie Värjas blogg utvecklar hon

flera av resonemangen kring utredningen. Där diskuteras bland annat begreppet ”synnerliga skäl” som tidigare kunnat användas för att planera för negativa
resultat, men som nu föreslås tas bort.
Endast om soliditeten är över 50 procent
ska detta kunna göras.
– Att man tar bort ”synnerliga skäl”
tycker vi är bra. Men det kanske är
sämre att man inte ska få budgetera med
ett negativt resultat utan att ha så hög
soliditet. En mindre kommun som ska
genomföra en stor omstrukturering kan
få ett negativt resultat ett enskilt år, men
tanken med omstruktureringen är ju att
det ska generera minskade kostnader
föröver. Vi tycker det är rimligt att man
kan budgeterar med negativt resultat
enskilda år för att genomföra den typen
av åtgärder. Men det är bra att man
ska behöva återställa detta sedan, säger
Emelie Värja.

Hon och Kommuninvest ser också
positivt på resultatrutjämningsreserven
avvecklas samtidigt som en resultatreserv införs, men tycker det är lite för
lång införandeperiod, då det innebär att
man ska sitta med två reserver i tio år.
Detta anser man borde ske snabbare.
– En statlig garanti för skatteunderlaget tycker vi också är positivt. Tillväxten
i skatteunderlaget får inte understiga två
procent för då går staten in. Det skapar
bättre planeringsförutsättningar, säger
Emelie Värja.
Har du någon uppfattning om hur utredningen tagit emot ute i kommunsverige?

– Överlag har man en positiv bild. Enligt direktiven skulle man utreda skuldtak och utgiftstak vilket kanske oroade
många, men det avfärdade utredningen.
Jag tycker man går väl i linje med hur
det faktiskt ser ut ute i landet. Sedan
finns förstås kommentarer på enskildheter, men min bild är att man är allmänt
positiv, säger Emelie Värja
Nu väntar alltså regeringen på att alla
remissvar ska komma in, innan arbetet
med en proposition sätter i gång. De
lagändringarna som utredningen föreslår
är därefter tänkta att träda i kraft den 1
januari 2023. W
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På gång

Medlemssamråd
2022
Mellan den 18 januari och 3 februari 2022
genomförs Kommuninvests medlemssamråd.
Detta är ett forum för information, inspiration
och samtal i ägarkretsen.
Inbjudna att delta är förtroendevalda samt
nyckeltjänstepersoner i kommuner och regioner
som är medlemmar i Kommuninvest.
Denna gång är planen att genomföra 10
medlemssamråd i fysiskt format och 4 medlemssamråd i digitalt format.
Arrangemangen kommer att anpassas till hur
förutsättningarna utvecklas när det gäller smittspridning och restriktioner.

Boden
18 januari

Örnsköldsvik
19 januari

Rättvik
18 januari

För mer info:
www.kommuninvest.se/samrad
Örebro
19 januari

Stockholm
2 februari

Norrköping
25 januari

Digitalt medlemssamråd 2022
Torsdagen den 20 januari
Torsdagen den 27 januari
Tisdagen den 1 februari
Torsdagen den 3 februari
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Göteborg
2 februari
Värnamo
26 januari

Eslöv
26 januari

Kalmar
25 januari

5 frågor till en förnyare

Smartare snöröjning med sensorer

Övik Energi effektiviserar snöröjningen i Örnsköldsvik. Tillsammans
med företaget TH1NG har man inför
vintern förberett för en effektivare
snöröjning med hjälp av ny teknik.
Klas Westholm är VD på TH1NG.
Hur snöröjer man smartare?

– I projektet har vi har skapat en ny
typ av tjänst tillsammans. Det går till
så att sensorer ute på vägarna mäter
fukt, temperatur och nederbörd. Genom
ett kommunikationsnät skickas sedan
information till kommunen som då kan
bedöma var och hur mycket snöröjning
som behövs.
Men man ser väl om det har snöat när man
tittar ut genom fönstret?

– Särskilt i stora kommuner kan snöröj-

ning kan vara svårt att planera. Någon
måste åka runt och titta hur det ser ut på
vägarna på olika ställen, hur mycket snö
som har drivit och avgöra om snöröjning
behövs. Det blir lätt väldigt kostsamt.
Dessutom är det inte bra för miljön. Med
vårt system kan man också analysera
trender och tendenser och därmed få
ett bättre underlag för sin planering av
snöröjning.
Så nu hoppas ni på en snörik vinter för att
verkligen trimma in systemet?

– Haha, ja. Vi håller faktiskt på också på
med ett annat projekt som också handlar
om snö. Förra året var det ett antal ett
sporthallar vars tak gick sönder av snömassorna. Nu håller vi på att ta fram ett
varningssystem för det som kan avläsa
snömängden. Det är inte klart än, men vi
håller på att utveckla det.

Ni sysslar med det som kallas ”Internet of
things”. Vad mer kan det innebära?

– Det kommer innebära en total samhällsförändring när du kan samla och
dela data överallt. Möjligheterna är
oändliga. Vi arbetar ofta tillsammans
med just kommuner och kommunala bolag. Ofta handlar det om att effektivisera
eller skapa miljövinster. Exempelvis har
Övik varit väldigt intresserade. Det är en
innovativ och kreativ kommun.
Har du några andra exempel?

– En annan tjänst vi har färdig handlar
om sopkärlshantering. Där kan man
analysera sopor och skickar information
till återvinningen när det är dags att åka
runt och tömma. Det går också att göra
ruttplanering för att spara både pengar
och miljö.
TEXT: ANDREAS ERICSON
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Save the date!

Föreningsstämma
den 31 mars 2022 på
Clarion Hotel Post i Göteborg

Planen är att föreningsstämman arrangeras i fysiskt format.
Detta kan komma att kompletteras med möjligheter till digitalt deltagande.
Vi återkommer med utförlig info om program och anmälan i mitten av januari.

www.kommuninvest.se/stamma
294 kommuner och regioner är medlemmar i Kommuninvest.
På föreningsstämman utvecklar vi vårt samarbete vidare.

