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Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Ombudgetering av kommunstyrelsens investeringsmedel 2018-2019 

Sammanfattning 
För fler investeringsobjekt, som är beslutade om sedan tidigare, behöver investeringsmedel 
överföras till 2019. Projekten är ej avslutade utan fortlöper under nästkommande år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-01-31. 
Ombudgetering investeringar 2018-12-31. 

Förslag till beslut 
Ombudgetering av investeringsmedel godkänns. 

Jenny Nyberg 
Personalcontroller 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Ekonomiavdelningen 
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Projekt 5200 Markköp ............................................................................................................................. 2 
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Sammanställning 

Projekt (tkr) 
Ursprungs 

budget 
2018 

Tillägg/ 
ombudg 

2018

Summa 
Budget 

2018 Utfall 2018 Avvikelse 
Äskat till 

2019
5200 Marköp 1 000 0 1 000 0 1 000 1 000 
5209 IT strategi + 
trådlöst ntv Hrja 

2 000 0 2 000 1 856 144 144 

5210 IT kapacitetsutökn. 
Hrja + VGA 

2 000 0 2 000 1 929 71 0 

5505 Exploatering 0 0 0 349 -349 0 

TOTALT 5 000 0 5000 4 134 866 1 144

Projektbeskrivning 

Projekt 5200 Markköp 
Investeringsmedel för köp av strategisk mark. 

Skäl för ombudgetering 
Under 2019 ses ett ökat investeringsbehov. 

Projekt 5209 IT strategi + trådlöst närverk Herrljunga 
Investeringsmedel för IT strategi och trådlöst nätverk i Herrljunga. 

Skäl för ombudgetering 
Projektet är påbörjat men inte färdigställt. 
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Verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av 
kommunal och regional verksamhet.  Kommunstyrelsen redovisar vid årets slut en vinst på 
2 258 tkr. Utfallet summeras till 33 152 tkr mot en budget på 35 410 tkr.  Överskottet om 2 
258 tkr beror främst på ej nyttjade utvecklingsmedel samt minskade kostnader som uppstått 
under ekonomienheten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-01. 
181231 Årsbokslut KS. 
 
Förslag till beslut 
Årsbokslutet godkänns och lämnas till kommunfullmäktige. 
 
 
Jenny Nyberg 
Personalcontroller 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av 
kommunal och regional verksamhet.  Kommunstyrelsen redovisar vid årets slut en vinst på 
2 258 tkr. Utfallet summeras till 33 152 tkr mot en budget på 35 410 tkr.  Överskottet om 2 258 
tkr beror främst på ej nyttjade utvecklingsmedel samt minskade kostnader som uppstått under 
ekonomienheten. 
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Ansvar och uppdrag 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har 
samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att 
övergripande leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer 
övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala 
verksamheten. Styrelsen avger kommunens yttranden till regeringen och andra myndigheter samt 
bereder kommunfullmäktiges ärenden.  
 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av 
kommunal och regional verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för den ekonomiska förvaltningen och för 
samordning av övergripande ekonomisk planering. Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt 
ansvar för den kommunövergripande uppföljningen under året och i bokslut.  
Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstyrningen av den kommunala verksamhet som bedrivs i 
bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella ägardialoger och informella möten med 
berörda bolagspresidier, ägardirektiv m.m.  
 
 

Gemensamma servicenämnder 
Två gemensamma servicenämnder inrättades 1 januari 2015 mellan Herrljunga kommun och 
Vårgårda kommun. En servicenämnd består av verksamheterna ekonomi och personal och har 
Vårgårda kommun som huvudman. Den andra består av verksamheterna IT, växel och telefoni 
och har Herrljunga som huvudman. 2019 är femte året med den nya ansvarsfördelningen. 
Omorganisationen har genomförts på ett tillfredsställande vis. Fortfarande finns vissa 
förbättringsbehov.  
 

Krisledningsnämnd 
I kommunen ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extra ordinära händelser samt 
de övriga uppgifter som regleras i lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och 
landsting. Nämnden träder i funktion först i samband med extraordinär händelse och ligger under 
kommunledningens ansvar. 
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Verksamhetsbeskrivning 
Kommunledning  
Verksamhet kommunledning har en övergripande roll att leda och styra kommunens verksamhet 
mot uppsatta mål.  
 
Kommunledning ansvarar för säkerhetsarbete och samordning genomförs i kommunen. 
Kommunledning ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
  
Kommunledning ansvarar för näringslivsutveckling som sker genom ett samarbete med Fokus 
Herrljunga. Under kommunledning bedrivs det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet samt 
den översiktliga samhällsplaneringen.  
 
Kommunledningens verksamhet har under året framförallt riktats till att leda och samordna 
förvaltningarnas gemensamma ansvarsområden och bistå i de förtroendevaldas kollektiva 
berednings- och beslutsprocesser.  
 
Händelser under året har bland andra varit försäljning av Herrljunga Hotell, genomförd genom 
aktieöverlåtelse, utbyggnad av industrilokaler. I förvaltningssamverkan genomfördes 
framtagande av Lokalresursplaneringen i ett tio-årsperspektiv, att utgöra underlag för 
investeringsbudget. Flerbostadshuset Styrbjörn färdigställdes med inflyttning. 

Översiktlig planering 
Den översiktliga samhällsplaneringen har genomförts under ansvar Samhällsutvecklare. 
Planeringsarbete har genomförts tillsammans med olika organisationer och myndigheter avseende 
förändringar och kvalitetsförbättringar för infrastruktur och kollektivtrafik. Samordningen av 
planutveckling har genomförts genom Plankommittén. Inom Horsbyområdet pågår 
husbyggnationer och försäljning av tomter pågår. Detaljplaner har antagits under året och flera 
planer har påbörjats. Plan för ladd-infrastruktur har antagits. Åtgärdsvalsstudie för 
Älvsborgsbanan och projekt Västra Stambanan, fyrspårsbehovet Göteborg-Alingsås är påbörjat.  

Arbete med att ta fram en VA-plan har genomförts i samarbete med Herrljunga vatten. Planen 
kommer att vara klar för beslut under 2019. Åtaganden enligt de regionala miljömålen har 
bearbetats och beslutats. GIS-data har bearbetats och lagts in i en ny databas för att i framtiden 
kunna göra översiktsplanen helt digital.  

Folkhälsa  
Med inriktning Utvecklingsplan Växtkraft 10 000 och antagna folkhälsomål har tre målområden 
fastställts; Barn och unga - Andelen invånare som känner sig trygga ska öka - 
Jämställdhet/Integration.  

Utifrån de angivna målområdena har följande insatser genomförts; 

Medborgarlöfte har tecknats med polisen i syfte att tidigt identifiera riskfaktorer för barn och unga 
med genomförda trygghetsvandringar, vuxenvandringar och nattkoll 
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Temadag för äldre och personer med funktionsnedsättning.  

Aktiv fritid – i samverkan med fritidsavdelningen möjliggjort för spontanidrott riktat till 
framförallt barn och unga. 

Ljungmöseloppet där målet är att stimulera Herrljungaborna att delta i loppet, umgås med 
varandra inför, under och efter loppet. 

Viktiga veckan; föreläsningar med rubriken mänskliga rättigheter. 

Inom familjecentralens uppdrag har arbetet inriktats mot psykisk ohälsa och hur man agerar och 
beter sig i kontakten med elever med psykisk ohälsa, elever i år 8 får regelbunden utbildning och 
medvetenhet om psykiskt mående och suicid samt utveckla kunskaper om utvecklingsrelaterade 
funktionsvariationer i dess bredaste form, såsom ADHD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, 
autism.  

Trygghetsdagar har genomförts i åk 5 och 8. Samverkan inom Social-Skola-Polis-Fritid (SSPF) 
har intensifierats. Särskilda preventiva insatser avseende droganvändning riktade till barn och 
unga har genomförts samt särskilda insatser avseende kompetensutveckling inom Elevhälsan och 
Socialförvaltningen. 

Det lokala Jämställdhetsnätverket arbetar utifrån antagen handlingsplan för att säkerställa en säker 
och jämlik service till alla invånare samt att genusperspektiv ska prägla beslut för medborgarna.  

Besöksnäring 
Inom besöksnäringslivsutveckling förtjänar följande insatser att lyftas fram; 

 Besöksbroschyr för 2018-2019, fungerar bra och är uppskattad. 

 Arbetat kontinuerligt upplägg på turistsidan på webben.  

 Startat nätverk med fokus på mat och kulturarv.  

 Vidare har det arbetats med att marknadsföra Herrljunga kommun tillsammans med övriga 
kommuner i Boråsregionen i olika kanaler. 

 Översikt av hemsida för besöksnäringen påbörjades under slutet av hösten, då Turistrådet 
Västsverige har lagt om webbsidan och arbetet med denna kommer att fortsätta under 
2018. 

 Uppstart av Info-points.  

 Samarbetat med Crea Diem bokcafé med turistinformation. 

Administration och kommunikationsenheten 
Enheten har det strategiska uppdraget kring utveckling av kommunikation, medborgardialog och 
demokratiprocesser samt ansvarar för centralarkivet och övergripande arkivfrågor. 

På övergripande nivå har avdelningen under året genomfört riksdags-, kommunal- och 
landstingsvalet tillsammans med valnämnden. Tillsammans med Vårgårda kommun har det 
gemensamma ”Projekt informationssäkerhet” avslutats och ett informationssäkerhetsråd har 
inrättats. 
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Hemsidan har utvecklats för att öka tillgängligheten och användarvänligheten. Med anledning av 
bland annat upprustning av det civila försvaret, krishantering och säkerhetssamordning har 
samarbetet med räddningstjänsten och Länsstyrelsen fördjupats. Under året har 
kriskommunikationsarbetet prioriterats med anledning av detta och sommarens bränder. 

Avdelningen har övertagit driftansvaret för föreningsarkivet och påbörjat arbetet med att 
digitalisera arkivförteckningen. 

Flertalet interna utbildningar har genomförts för att förbättra och utöka organisationens kunskaper 
inom kommunikation, webb och service.   

Demokratiberedningens ärenden och förslag har behandlats i kommunfullmäktige. 

Samtliga styrdokument har setts över för att vara uppdaterade och aktuella inför och under den 
nya mandatperioden. 

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni 
Servicenämnden IT/Växel/Telefoni inrättades den 1 januari 2015. Nämndens arbetsuppgifter 
finns reglerat i reglementet som antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Nämnden ska 
skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka 
användarvänligheten för kommunala IT/Växel- och telefonitjänster. Nämnden ska vara en 
gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga 
verksamhetsområden i de båda kommunerna. Nämnden ska svara för att den tekniska IT-
säkerhetsnivån är rätt. Nämnden ska verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av 
IT/Växel/Telefoni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster samt 
av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa.  
 
Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation.  
 
Under 2018 har ett nytt trådlöst datanätverk (Wifi) inrättats inom skolan för att möjliggöra för 
digitaliseringen inom kommunen samt en upphandling av ny IT infrastruktur för genomförande 
under 2019. 
 
Informationssäkerhetsprojektet som har pågått under 2018 har nu slutförts och lämnats över till 
förvaltning. 
 
Ett effektiviseringsprojekt har bedrivits där fokus ligger på befintliga avtal totalt inom 
kommunerna samt ett fortsatt arbete med att sänka antalet störningar i det dagliga arbetet med ett 
större fokus på förändringsarbetet.  

Servicenämnd Ekonomi/Personal 
Personalavdelningen och Ekonomiavdelningen är organiserade i en med Herrljunga kommun 
gemensam servicenämnd. Vårgårda är huvudman för denna nämnd. Uppdraget för Ekonomi- och 
Personalavdelningen är att verka stödjande för chefer och verksamheterna. Ekonomiavdelningen 
ansvarar för intern- och externredovisning samt att budget och ekonomiska uppföljningar, såsom 
månadsrapporter och bokslut sammanställs och överlämnas för politiska beslut 
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. 
Under 2018 har ekonomiavdelningen fortsatt arbetet med att se över processer och rutiner för att 
kunna leverera god kvalitet och service i verksamheterna. Arbetet har också handlat om att se över 
styrdokument kopplat till ekonomi, policy för verksamhets- och ekonomistyrning har reviderats 
samt att ytterligare revideringar kommer att göras inför ny mandatperiod i början av 2019. 
Ekonomiavdelningen har också aktivt jobbat för att förändra det ekonomiska perspektivet hos 
chefer i verksamheterna. Tydliggöra det ekonomiska ansvaret genom att chefer aktivt sätter delar 
av sin egen budget samt att chefer själva tar en aktiv roll i uppföljningarna under året.  

I början av 2018 genomfördes en utvärdering av servicenämndernas verksamhet. Kfi, 
kommunforskning i Väst, fick i uppdrag att utvärdera och rapportera tillbaka till 
kommunstyrelsen, de utvecklingsområden som finns. Ett utvecklingsområde som 
förvaltningen arbetade vidare med under hösten 2018 och som även fortsätter i början av 2019 
är förtydligande av uppdrag och roller i verksamheterna för att på så sätt minska 
förväntansgapet som finns inom vissa områden. 
 
Ytterligare områden som ekonomiavdelningen arbetat och utvecklat under 2018 är bland 
annat: starta upp arbetet med uppföljning av personalekonomi tillsammans med 
personalavdelningen, se över och förändra nyckeltalen i verksamheterna så att de går att 
jämföra med anda kommuner, satsa på mer utbildningsinsatser riktade till användare av 
ekonomisystemet i organisationen, informationsinsatser i ledningsgrupper för att få ner 
kostnader för fakturapåminnelser och räntor (bluffakturor ska elimineras), implementera 
informationssäkerhetsarbetet i avdelningen, se över och förändra modellerna för internhandel 
och internhyra, etc.  

Personalavdelningen har två huvudområden – en HR-avdelning som ansvarar för 
personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor och en Löneavdelning som 
administrerar löner och arvoden till anställda och förtroendevalda med flera. HR-avdelningen 
ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala förvaltningen samt att 
arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd vid rekrytering, 
rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor och samordnar bland annat 
samverkansprocesserna och pensionsfrågor. 

Projekt ”Sänkt sjukfrånvaro 2017-2019” har nu pågått i två år. Utifrån kartläggningsarbete 
och samverkansmöten 2017 togs inriktningsmål fram för 2018 som innebar att förkovra 
cheferna inom tidig rehab, tydligare process för tidig rehab, öka förståelsen för kostnaderna 
gällande sjukfrånvaron samt öka samarbetet med Försäkringskassan och Närhälsan. För att nå 
dessa mål har projektet under hösten 2018 bl.a. erbjudit föreläsning i att ”se tidiga signaler i 
stress”, startat upp samverkan med Försäkringskassan Skaraborg och introducerat en 
”sjukkostnadsmall” för beräkning av faktisk sjukfrånvarokostand.  

Projekt ”Heltid som norm 2017-2019” har under 2018 varit inriktad på uppstart av planerat 
pilotprojekt inom äldreomsorgen. Planen var att det skulle finans ett färdigförhandlat lokalt 
kollektivavtal som skulle ligga till grund för pilotprojektet med start i oktober. Något 
kollektivavtal har parterna inte lyckats teckna trots lång förberedelsetid i samverkan. Centrala 
parter har gett ut nya tolkningar av det centrala avtalet vilket har medfört svårigheter med att 
få en gemensam linje i grunderna till heltidsgenomförandet i kommunen. I stället för 
kollektivavtal har parterna förhandlat lokala riktlinjer som ska ligga till grund för 
pilotverksamheten som är Hemtjänst Ljug och Hemgården omvårdnad.  
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I pilotprojektet blir anställningen heltid med möjlighet att utifrån verksamhetens behov söka 
och få tjänstledighet del av tjänst. Respektive chef bedömer behov och möjlighet till 
tjänstledighet. Grunden ska vara hälsosamma scheman där arbetspass ska fördelas jämt över 
tid, arbetspass ska vara maximalt 8,5 timmar långa och det ska inte finnas några krav  på 
delade turer. Den utökade sysselsättningen ska hanteras genom s k resurspass vilket innebär 
att medarbetaren är tillgänglig för bokning av bemanningsenheten vid egen eller annan enhet. 
För arbete vid annan enhet ska introduktion och, vid behov, bredvidgång planeras in. 

Då Personalavdelningen utifrån nya budgetförutsättningar 2019 gör en anpassning av 1,00 
HR-tjänst (projektledartjänst för projekt heltid) kommer nu stödet i heltidsprojektet övergå i 
ett operativt processtöd inriktat på bemanningsplanering och schemaläggning. Strategiskt 
planeringsarbete och heltidsgenomförande för övriga verksamhetsområden ligger 
fortsättningsvis på verksamheterna själva. HR-enheten stöttar med frågor som rör 
avtalsfrågor. 

HR-enheten har under 2018 genomfört tolv utbildningsmoduler för nya chefer samt har flera 
utbildningsinsatser gjorts för medverkande chefer i sjukfrånvaroprojektet inriktat mot hälsa 
och arbetsmiljö.  
Under hösten genomfördes den återkommande kommunövergripande 
medarbetarenkätsundersökningen för tredje gången. Arbete med arbetsplatsernas och 
förvaltningarnas handlingsplaner utifrån resultat pågick under våren 2018. 

I september 2017 påbörjades arbetet med 2018 års löneöversyn. Löneöversynen blev helt klar 
i oktober 2018 p g a ett sent centralt läraravtal. 

Framtid 

Kommunledning 
Inflyttning till kommunen ska öka, bland annat genom att skapa bästa möjliga företagarklimat i 
kommunen i samarbete mellan företagarna samt Focus Herrljunga. Kvaliteten inom förskola/skola 
ska fortsätta locka familjer att flytta till Herrljunga. 

Den nyligen antagna översiktsplanen med fördjupad översiktsplan för Herrljunga tätort, ger 
kvalitetssäkrade förutsättningar för framtida fysisk planering med fler detaljplaner för 
bostadsbyggande och verksamheter. Planering och genomförande av bostadsbyggande måste öka, 
med syfte att långsiktigt skapa förutsättningar för tillräckligt antal bostäder per år. 

Befolkningsökningen kräver gemensam planering av ökad kapacitet för förskolor och skolor. 

Stora insatser behövs inom integrationsarbetet och skapa boendemöjligheter för nyinflyttade. 

Samhällsutvecklingen förutsätter bättre standard avseende infrastrukturen i kommunen, särskilt 
på våra huvudtrafikleder. Järnvägsknuten Herrljunga med Västra Stambanan och Älvsborgsbanan 
har hög utvecklingspotential, vilket kommer att kräva fortsatta särskilda insatser. 

Vision 2020 är utvärderad. Vision 3.5 – ”Herrljunga på Spåret”, ska arbetas fram. 
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Centrumupplevelsen i Herrljunga Centralort behöver förbättras. Stationshuset med omgivningar 
har förutsättningar att kunna bli ett mer levande centrum samt att affärsgatorna behöver lyftas 
avseende attraktivitet. 

Den artificiella intelligensen utvecklas i snabb takt. Digitaliseringen ska förbättra service och stöd 
i beslutsfunktioner. Fördjupat arbete behöver genomföras avseende informationssäkerhetsarbete.  

Utvärdering av samarbetet mellan Herrljunga/Vårgårda är genomförd och skapar god grund för 
fortsatt utveckling av samarbetet. 

Med bakgrund i den allmänna samhällsutvecklingen kräver trygghetsarbetet nya insatser med 
syfte att förbättra den totala säkerheten och tryggheten för medborgare, företagare, 
förtroendevalda och medarbetare. 

Kris- och beredskapsarbetet kräver insatser för utveckling av det civila försvaret. 

I och med den nya mandatperiod 2019-2022, krävs särskilda insatser med syfte att skapa god 
säkerhet och trygga förutsättningar för den nationella, regionala och lokala demokratins 
bevarande och utveckling.  

Översiktlig planering 
Den nyligen antagna översiktsplanen ger fortsatt kvalitetssäkrade förutsättningar för framtida 
fysisk planering. Planering och genomförande av bostadsbyggande måste fortsätta att hålla hög 
takt för skapa förutsättningar för tillräckligt antal nya bostäder per år. 
Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att behöva aktualiseras under mandatperioden. Det 
krävs även planering av ökad kapacitet för förskolor och skolor. Förberedande arbete med 
målsättningen att få fram byggklara detaljplaner för industri kommer under året att vara högt 
prioriterat.  

Samhällsutvecklingen underlättas av bättre standard avseende infrastrukturen i kommunen, 
särskilt på huvudtrafiklederna. Järnvägsknuten Herrljunga med Västra Stambanan och 
Älvsborgsbanan har hög utvecklingspotential. Under året kommer kommunen att delta aktivt i det 
arbete som Trafikverket genomför med Åtgärdsvalsstudie för Älvsborgsbanan. Kommunen 
kommer dessutom att ta fram en egenfinansierad åtgärdsvalsstudie för del av väg 181.  

På nationell och regional nivå pågår arbete med bland annat Agenda 2030 och Klimat 2030. För 
att delta i arbetet finns ett behov av att uppdatera kommunens lokala miljömål.  

Boråsregionen har tagit fram en tillväxt- och utvecklingsstrategi för 2014 – 2020 som kommunen 
har som målsättning att följa. Arbete med att ta fram en Strategibild för Boråsregionen pågår och 
kommunen kommer att delta aktivt i det arbetet. 

Folkhälsa 
Folkhälsoarbetet fokuserar på samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis. 
Skyndsamma och samordnade insatser ska riktas till barn och unga som far illa/riskerar att fara 
illa eller som bedöms vara i riskzon för att hamna i kriminalitet. Fortsätta arbeta gentemot 
målområdena, Barn och ungas uppväxtvillkor, Trygg i Herrljunga, Jämställdhet och Förening- 
och civilsamhället med syfte att integrera folkhälsoperspektivet, främja utvecklingen av och 

Ärende 5



10 
 

förutsättningarna för en jämlik hälsa samt främja och utveckla prioriterade gruppers delaktighet i 
de insatser som görs. 

Besöksnäring 
Besöksnäringen arbetar med kvalitetsförbättringar med syfte att öka upplevelseföretagandet i 
Herrljunga. 

Administration och kommunikationsenheten  
Under verksamhetsåret 2019 ska enheten genomföra Europaparlamentsvalet samt utbilda samtliga 
nyvalda förtroendevalda.  

En behovsanalys rörande grafisk profil och varumärkesplattform ska, under förutsättning att 
erforderliga medel tillförs, att arbetas fram med berörda för att stärka kommunens varumärke och 
attraktivitet.  Parallellt med detta fortsätter arbetet med implementeringen av ledningssystem för 
informationssäkerhet (LIS) och dataskyddsförordningen.   

På ett övergripande plan ska tillgängligheten öka genom digitaliseringens möjligheter. Detta görs 
bland annat genom att utveckla fler e-tjänster, börja livesända kommunfullmäktiges 
sammanträden, förbättra ärendehanteringssystemet och tillgängliggöra fler informationstillgångar 
på hemsidan. 

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni 
IT-strategin 

Fortsatt arbete med att genomföra IT strategin 2019 – 2020 i de båda kommunerna, vilket 
innebär byte av grundsystem från Novell till Microsoft. Bytet kommer att ge synergieffekter 
mellan kommunerna, samt en standardisering till övriga marknaden. 

Arbetet genomförs i samarbete med företaget Advania. 

”Sätta” ekonomin 

Arbetet med att ta fram avtal mot verksamheterna fortsätter vilket medför en bättre kontroll av 
de ekonomiska transaktionerna till servicenämnden. 

”Sätta” tjänsterna 

Under 2019 kommer IT/Växel och telefoni att beskriva leverans i form av tjänster som skall 
vara tydlig ut till verksamheterna och på så vis får en tydlig bild av vad som förväntas av 
IT/Växel och telefoni. 

Ständiga förbättringar av processerna 

Vi kommer att förbättra och utöka användandet av våra ITIL processer, ITIL är en process 
standard som används av IT organisationer. 
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Servicenämnd Ekonomi/personal 
Inför 2019 har ekonomiavdelningen satt upp ett antal mål. Den stora förändringen inför 2019 är 
upphandlingsfunktionen, som kommer att organiseras in under servicenämnden ekonomi/personal 
och där ekonomiavdelningen har ansvaret. Uppdraget för upphandlingsfunktion kommer att 
outsourcas och i början av 2019 kommer det ut en upphandling av upphandlingsfunktionen. 
Kommunförvaltningen tror att en outsourcing skapar högre grad av affärsmannaskap samt att 
funktionen blir mer flexibel och professionell.  

Ytterligare mål i ekonomiavdelningen under 2019: effektivisera inköps och 
fakturahanteringsprocess (abonnemang), e-faktura till företag, integration för inkassoärenden, 
förtydliga användaradministrationen, tydligare rutiner kring stängning av redovisningen, skapa 
internhandel för IT, starta upp uppföljningsprocessen för personalekonomi, etc. 

Grundinställningen hos ekonomiavdelningen är att arbeta proaktivt, ge stöd till chefer, politiker 
och övriga intressenter inom kommunen samt utveckla de processer, rutiner och arbetssätt som 
avdelningen idag arbetar utefter. 

Personalavdelningens huvudsakliga fokus 2019 blir två kommunövergripande projekt  
inriktade på kommunens politiska mål för personal – att sänka sjukfrånvaron och öka andel 
heltidsanställningar. Arbetet kommer även att inriktas på tre mindre kommunövergripande projekt 
– att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare, att stärka och utveckla chefers uppdrag som 
ledare och chefer samt att upparbeta ett gemensamt fungerande system för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet – SAM och ett intern chefsförsörjningsprogram.  Olika processer kommer att 
ses över för möjligheten att digitaliseras under 2019. Detta gäller framförallt övergripande 
introduktion, utbildning och marknadsföring av kommunerna. 

 

Inriktningsmål och prioriterade mål 

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 

 
  

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
181231 

Kommentar 

1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus 
ska öka 

Under 2018 har det färdigställts 9 nya 
bostäder vilket inte når upp till 
prognostiserade 10-12 nya bostäder. 

1:2 Andel av befolkningen inom åldersgrup-
pen 25-40 år ska öka 

En marginell ökning på 0,1% motsvarande 
12 kommuninvånare inom åldersintervallet. 
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2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

 
  

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
181231 

Kommentar 

2:1Tätorter och byar planeras och bebyggs 
på ett sådant sätt att energi och bränslen kan 
användas effektivt 

Information saknas. 

2:2 Natur- och kulturvärden tas till vara och 
utvecklas 

Information saknas. 

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
181231 

Kommentar 

3:1 Andel medborgare som rekommenderar 
andra att flytta till Herrljunga ska öka 

Information saknas. 

3:2 Förbättra integrationsarbetet med 
positiva effekter på samhällsutveckling 
genom medverkan och delaktighet av 
anställda och medborgare 

Mätindikationer behöver framställas. 

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
181231 

Kommentar 

4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv 
ska stärkas 

Skolans attityd till företagande ligger i 
Herrljunga på plats 2 av 290 kommuner i 
svenskt näringslivsranking. Man bibehåller 
samma placering som 2017. 

4:2 Företagsklimatet ska förbättras Herrljunga försämrar sin placering med 9 
platser och placerar sig på plats 36. 
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5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare. 

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda 
personalpolitiska programmet. 

 

  

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
181231 

Kommentar 

5:1 Det årliga resultatet ska under en 
rullande treårsperiod uppgå till 2% av 
kommunens intäkter, skatter och generella 
bidrag. 

- Följs endast upp kommunövergripande. 

5:2 Investeringarna ska över en rullande 
femårsperiod finansieras med 
avskrivningsmedel samt årens resultat.   

- Följs endast upp kommunövergripande. 

5:3 För att undvika urholkning av det egna 
kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.

- Följs endast upp kommunövergripande. 

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
181231 

Kommentar 

6:1 Andelen sjukfrånvaro ska minska. Sjukfrånvaron vid KS förvaltning har 
minskat. 

Sjukfrånvaron i sin helhet uppgår 2018 till 
7,6%.  

6:2 Heltidsanställda tillsvidare ska öka Andelen heltidsanställda är oförändrad mot 
föregående år. Andelen heltidsanställda 
uppgår 2018 till 75%. 
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Ekonomi 
RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Utfall Avvikelse
(tkr) 2016 2017 2018 2018  
1 Intäkter -14 726 -17 936 -12 993 -14 742 1 749
Summa intäkter -14 726 -17 936 -12 993 -14 742 1 749
3 Personalkostnader 20 521 19 898 18 367 18 124 243
4 Lokalkostnader, energi, VA 2 421 2 619 1 911 1 930 -19
5 Övriga kostnader 25 984 28 251 26 223 26 426 -203
6 Kapitalkostnad 977 1 186 1 902 1 414 488
Summa kostnader 49 903 51 955 48 403 47 894 509
Summa Nettokostnader 35 177 34 019 35 410 33 152 2 258
Kommunbidrag -35 389 -33 723 -35 410 -35 410 0

Resultat -212 295 0 -2 258 2 258
 

Drift 
RESULTAT NETTO Bokslut Bokslut Budget Utfall Avvikelse
(tkr) 2016 2017 2018 2018  
Kommunstyrelsen 7 023 4 145 5 447 4 330 1 118
Kommunledningen 8 000 9 571 8 015 7 882 133
A.K-enheten 3 841 3 919 4 207 4 237 -30
IT/Växel/Telefoni 5 456 5 437 6 142 5 909 233
Ekonomi 4 197 3 902 4 667 3 816 851
Personal 6 229 6 602 6 466 6 470 -4
Reception 428 442 465 508 -43
Evakueringsboende 2 0 0 0 0
Summa verksamhet 35 177 34 019 35 410 33 152 2 258
       
Intäkter -14 726 -17 936 -12 993 -14 742 1 749
Kostnader 49 903 51 955 48 403 47 894 509

Nettokostnad 35 177 34 019 35 410 33 152 2 258

 

Kommentar till resultaträkningen 
För verksamhetsåret 2018 redovisar kommunstyrelsen positivt resultat med 2 258 tkr jämfört med 
budget. Intäkter och kostnader minskar mot föregående år. Lägre intäkter beror på bland annat 
minskade bidrag från olika myndigheter. Minskade kostnader avser personal och övriga 
kostnader.  

Ekonomisk sammanfattning verksamheterna 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen redovisar ett utfall på 4 330 tkr vilket innebär ett positiv resultat för året med 
1 118 tkr. Den positiva avvikelsen härrör utvecklingsmedlen där 1 541 tkr finns kvar till 
förfogande. Fram tills 2018-12-31 har 1 119 tkr av utvecklingsmedlen nyttjats. Under året ses 
dock ökade kostnader inom kostnadsslaget övriga kostnader som bland annat dataskyddsombud 
och exploatering.  
 
Kommunledning 
Kommunledning redovisar ett utfall på 7 882 tkr vilket innebär positiv avvikelse på 133 tkr vid 
årets slut. Under kommunledningen ligger Folkhälsa, MSB samt Strategisk planering och det är 
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under Strategisk planering som det största positiva utfallet ses. Ökade kostnader för 
konsulttjänster tas upp av minskade personalkostnader som ger ett positivt utfall om 200 tkr. 
 
Administration- och kommunikationsenheten 
A-K enheten redovisar ett utfall på 4 237 tkr vilket innebär en mindre negativ avvikelse med 30 
tkr under perioden.  
 
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni 
Servicenämnd/IT/Växel/Telefoni redovisar ett utfall på 5 909 tkr mot en budget på 6 142 tkr vilket 
innebär att nämnden redovisar ett positivt resultat på 233 tkr. Under IT ses ökade systemkostnader 
som möts av lägre personalkostnader vilket ger ett positivt resultat. Minskade övriga kostnader 
ses under växel. 
 
Servicenämnd ekonomi/personal 
Ekonomienheten redovisar ett utfall på 3 816 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse under året 
med 851 tkr. Resultatets positiva avvikelse med kan härledas till lägre personal och 
systemkostnader. 
Personalenheten redovisar ett utfall på 6 470 tkr, vilket innebär en mindre negativ avvikelse på 4 
tkr.  
 
Reception  
Receptionen redovisar ett utfall på 508 tkr vilket innebär en mindre avvikelse på 43 tkr. 

Investeringar 
RESULTAT NETTO Ursprungs 

budget
Tillägg/ 
ombudg

Summa 
Budget Utfall Avvikelse

(tkr) 2018 2018 2018 2018  
5200 Markköp 1 000 0 1 000 0 1 000
5209 ITstrategi + trådlöst ntv Hrja 2 000 0 2 000 1 856 144
5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA 2 000 0 2 000 1 929 71
5505 Exploatering 0 0 0 349 -349

S:a investeringar egna 5 000 0 5 000 4 134 866

TOTALA INVESTERINGAR 5 000 0 5 000 4 134 866

 

Kommunstyrelsen avsatte inför 2018 en miljon till markköp, detta för att kommunen skall kunna 
möjliggöra om eventuellt köp av mark. Under året har dock ingen investering genomförts.  

IT-investeringarna totalt uppgår till 3 785 tkr  jämfört med budgeterade medel om 4 000 tkr. 

Under 2018 har kommunen haft kostnader för exploatering av ny mark. Motsvarande intäkter 
beräknas inkomma under 2019.  

Utvecklingsmedel 2018 
Utvecklingsmedel 2018 har en budget på totalt 2 995 tkr. Nedanstående tabell visar de 
utvecklingsmedel som genomförts under perioden 2018-01-01 till 2018-12-31. Utfallet för 
utvecklingsmedel gällande KS uppgår till 1 119 tkr, kvar att förfoga är 1 541 tkr.  
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Personalstatistik 
 

  % sjuktal 

Total (1/12-30/11) 

Sjuktal % – lång 
> 60 dgr av totalt 
sjuktal (1/12-
30/11) 

Andel heltid % 
30/11 2017/2018 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Kvinnor 9,08 10,26 77,44 82,34 100 85,7

Män 2,18 0,92 0 0 33,3 0

Totalt 7,02 7,57 70,25 79,47 80,00 75

 

Sjuktalen för Kommunstyrelsen kan variera kraftig i och med att personalunderlaget inte är så 
stort. Långtidssjukskrivningen har ökat och andel heltidsanställda män har minskat. Att 
variationerna är så pass stora beror på att urvalet är litet och enskilda personers anställningar ger 
stort utfall.  

Utvecklingsmedel 2018
Beslut Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse

KS

Besöksnäring KS §153 2015 400             323             77 ‐         

Nattkoll 2017 KS §224 2017 115             115             ‐         

Gäsene cafè  KS §97 20180528 150             150             ‐         

Marknadsföring Fokus KS §229 2017 100             100             ‐         

Grönare städer KS § 166 2018 105             105             ‐         

Hem i herrljunga KS § 172 2018 300             300             ‐         

Extern Webbsida KS § 24 2017 16                16               ‐         

Föreningsutmärkelse KS §153 2018 10                10               ‐         

Summa 1 196          1 119         77 ‐         

Budget  2 660          2 660         ‐         

Kvar av att förfoga över 1 464          1 541         77          

Finans ‐         

Västra stambanan KS §122 2018 162             162             ‐         

Summa 162             162             ‐         

Budget  335             335             ‐         

Kvar av att förfoga över 173             173             ‐         

Summa Total 1 358          1 281         77 ‐         

Budget Total 2 995          2 995         ‐         

Kvar av att förfoga över 1 637          1 714         77          
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Bilaga målindikatorer  

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 

 

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

*Information saknas 
 

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 

Prioriterat mål Målindikator Boksl 
2016 

Boksl 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

1:1 Antal bostäder, lägenheter 
och småhus ska öka 

Antalet nybyggda bostäder 

 

30 5 Förbät
tra 

9 

1:2 Andel av befolkningen inom 
åldersgruppen 25-40 år ska öka 

Andel inom åldersgruppen 25-40 
år i relation till befolkningen i sin 
helhet.  

16,9% 17,3% Förbät
tra 

17,4%

Prioriterat mål Målindikator Boksl 
2016 

Boksl 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

2:1Tätorter och byar planeras och 
bebyggs på ett sådant sätt att 
energi och bränslen kan användas 
effektivt 

Bilinnehavet i tätorter minskar 38% 38,2% - * 

 Befolkningstätheten i tätorter ökar 1788 1777 - * 

2:2 Natur- och kulturvärden tas 
till vara och utvecklas 

Antal skyddade områden och 
skyddad totalarea ökar inom 
kommunen 

* * - 0 

Prioriterat mål Målindikator Boksl 
2016 

Boksl 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

3:1 Andel medborgare som 
rekommenderar andra att flytta 
till Herrljunga ska öka 

Rekommenderar Du andra att 
flytta till kommunen 

76 % 
(pl.237)

* Förbättra * 

 Nöjdhet med kommunal service 52,1% 
(pl.279)

* Förbättra * 

3:2 Förbättra integrationsarbetet 
med positiva effekter på 
samhällsutveckling genom 

Mätindikator saknas - - - * 
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*Information saknas 

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

 

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

medverkan och delaktighet av 
anställda och medborgare 

 

Prioriterat mål Målindikator Boksl 
2016

Boksl 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

4:1 Samarbetet gymnasieskola - 
näringsliv ska stärkas 

Skolans attityd till företagande 2 2 förbättra 2 

4:2 Företagsklimatet ska 
förbättras 

Rankingens sammanfattande 
omdöme 

14 27 förbättra 36 

 Tillämpning av lagar och regler 14 24 förbättra 34 

 Tjänstemännens attityder till 
företagande 

22 35 förbättra 26 

 Kommunpolitikernas attityder till 
företagande 

24 50 förbättra 26 

 Allmänhetens attityder till 
företagande 

10 10 förbättra 33 

 Service till företag 9 28 förbättra 48 

Prioriterat mål Målindikator Boksl 
2016 

Boksl 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

5:1 Det årliga resultatet ska under 
en rullande treårsperiod uppgå till 
2% av kommunens intäkter, 
skatter och generella bidrag. 

Följs endast upp 
kommunövergripande 

- - - - 

5:2 Investeringarna ska över en 
rullande femårsperiod finansieras 
med avskrivningsmedel samt 
årens resultat.   

Följs endast upp 
kommunövergripande 

- - - - 

5:3 För att undvika urholkning av 
det egna kapitalet ska soliditeten 
inte understiga 70%. 

Följs endast upp 
kommunövergripande 

- - - - 
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Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare. 

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda 
personalpolitiska programmet. 

 

 

Prioriterat mål Målindikator Boksl 
2016 

Boksl 
2017 

Mål 2018 Utfall 
2018 

6:1 Andelen sjukfrånvaro ska 
minska. 

Sjukfrånvaro % 5,8% 7,02% Förbättra 7,6% 

6:2 Heltidsanställda tillsvidare ska 
öka 

Andel heltid % 83% 75% Förbättra 75% 

Ärende 5
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Regler för beslutsförhet för kommunstyrelsens presidium för 
mandatperioden 2019-2022 
 
Sammanfattning 
Under mandatperioden 2015-2018 inrättades kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Syftet var att säkerställa att bredning av ärenden till kommunstyrelsen även inkluderade 
oppositionen. Beslutet gäller för mandatperioden 2015-2018 och upphör per automatik vid 
årsskiftet 2018/2019. För mandatperioden 2019-2022 består kommunstyrelsens presidium 
av tre ledamöter; ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. 
Ordförande och förste vice ordförande representerar majoriteten. Andre vice ordförande 
representerar oppositionen. 
 
Enligt kommunallagen 6 kap § 37 kan kommunstyrelsen uppdra åt ett presidium att fatta 
beslut å nämndens vägnar. I kommentarerna till 6 kap § 37, kan utläsas att det inte finns 
några regler om hur ett presidium fattar sina beslut varför det ofta finns skäl för fullmäktige 
att besluta om beslutsförhetsregler. I avsaknaden av sådana regler får som generell princip 
antas att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. 
 
Kommunstyrelsen har 20190121 fastställt delegeringsordning för kommunstyrelsen. I 
delegeringsordningen finns delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut å styrelsens 
vägnar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-28 
Bilaga 1: Beslutsförhet för kommunstyrelsens presidium 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa beslutsförhet för 
kommunstyrelsens presidium enligt följande; 
 
Då kommunstyrelsens presidium ska fatta beslut å styrelsens vägnar gäller beslutsförhet 
enligt nedan; 

1. Kommunstyrelsens presidium är beslutsför då minst två ledamöter är närvarande. 
2. Vid lika röstetal har ordföranderöst utslagsröst. 
3. Presidiets beslutssammanträde ska protokollföras. 

 
Niels Bredberg 
Kommunchef 

 
Expedieras till: Kommunstyrelsen, Administrations- och kommunikationsenheten 
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Bakgrund 
Bestämmelser för kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1. Vice ordförande 
och 2. Vice ordförande kan utläsas i reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser 
för förtroendevalda i Herrljunga kommun. 
 
Bland annat finns angivet ersättare för ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslut 2018-12-03 
Kommunfullmäktige har i beslut § 162/2018-12-03, för mandatperioden 2019-2022  även 
utsett Elin Alavik (L) till ersättare för Kommunstyrelsens 2. Vice ordförande. 
Det innebär att vid presidiesammanträden och vid 2. Vice ordförandes frånvaro inträder av 
Kommunfullmäktige utsedd ersättare.  
 
För kommunstyrelsens presidium gäller avseende ersättare följande: 
 

Frånvarande Ersättare 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens förste vice 

ordförande 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Av kommunfullmäktige utsedd 

ersättare. 
  
Ekonomisk bedömning 
Regler för beslutsförhet medför inte några ekonomiska konsekvenser 
 
Juridisk bedömning 
I enlighet med nya kommunallagen och fastställda reglementen. 
 
Samverkan 
Samverkan är inte erforderlig. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Utifrån att kommunstyrelsen kan delegera grupper av ärenden eller enskilda ärenden till 
kommunstyrelsens presidium är det erforderligt att kommunfullmäktige fastställer 
beslutsförheten i kommunstyrelsens presidium. 
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Bilaga 1 
 
Beslutsförhet för kommunstyrelsens presidium 
 
Då kommunstyrelsens presidium ska fatta beslut å styrelsens vägnar gäller beslutsförhet 
enligt nedan; 
 

1. Kommunstyrelsens presidium är beslutsför då minst två ledamöter är närvarande. 
2. Vid lika röstetal har ordföranderöst utslagsröst. 
3. Presidiets beslutssammanträde ska protokollföras. 
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Instruktion till kommunstyrelsens presidium för mandatperioden 2019-
2022 
 
Sammanfattning 
Under mandatperioden 2015-2018 inrättades kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Syftet var att säkerställa att bredning av ärenden till kommunstyrelsen även inkluderade 
oppositionen. Beslutet gäller för mandatperioden 2015-2018 och upphör per automatik vid 
årsskiftet 2018/2019. För mandatperioden 2019-2022 består kommunstyrelsens presidium 
av tre ledamöter; ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. 
Ordförande och förste vice ordförande representerar majoriteten. Andre vice ordförande 
representerar oppositionen. 
 
Med syfte att tydliggöra kommunstyrelsens presidiums roll och uppdrag samt ledamöternas 
mandat och roller, föreslås fastställa instruktioner för kommunstyrelsens presidium enligt 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens presidium har enligt reglemente uppdraget att bereda samtliga ärenden 
till kommunstyrelsen. I övrigt finns respektive förtroendevalds roll beskriven i reglemente 
avseende  
 
Det innebär att i ärendeberedningsprocessen överlämnar kommundirektören av 
förvaltningen beredda ärenden till ordföranden.  
 
Ordföranden ansvarar för beredningen av ärenden i kommunstyrelsens presidium.  
Ordföranden ska efter beredning i presidiet, fastställa ärendelista och beslutsförslag i de 
överlämnade ärendena till kommunstyrelsens sammanträde. 
Ordföranden kan efter beredning i presidiet besluta om alternativa särskilda 
ordförandeförslag i samtliga ärenden. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-28 
Bilaga 1: Process för ärendeberedning i presidiet inför Kommunstyrelsens sammanträden. 
Bilaga 2: Förslag till Instruktion till Kommunstyrelsens presidium 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer instruktion till kommunstyrelsens presidium 
 
Niels Bredberg 
Kommunchef 
 

Expedieras till: Kommunstyrelsen, Administations- och kommunikationsenheten 
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Bakgrund 
I reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga 
kommun kan bland annat utläsas; 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
I reglemente kan utläsas att kommunstyrelsens ordförande ansvarig för att 
kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet 
för kommunstyrelsen.  
 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 

 vara slutansvarig för ärendeberedning till kommunstyrelsens sammanträden 
 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens nämnder och 

förvaltning 
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor 

 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt, 
 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
Se till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan oskäligt dröjsmål. 
 
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendemän och tjänstemän i 
kommunstyrelsens lokaler. 

 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande  
Förste vice ordförande är förste ersättare för ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Förste vice ordförande fullgör arbetsuppgifter och uppdrag inom sitt kommunala 
förtroendeuppdrag motsvarande 10 % av heltid med därtill hörande fastställt årsarvode. 
  
Förste vice ordförande ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa 
kommunfullmäktiges beslut för uppdraget. 
 
I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsens förste vice 
ordförande bidra till att kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige 
fastställda reglementet för kommunstyrelsen.  
 
Det åligger förste vice ordförande att: 

 under kommunstyrelsen bidra till uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning 
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten 
 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt, 
 bidra till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan onödigt 

dröjsmål. 
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Förste vice ordförande är representant i kommunstyrelsens presidium. 
Uppdraget omfattar; 

 Medverkan i kommunstyrelsens presidium  
 Ärendeberedning 

 
I övrigt bidra till att kommunstyrelsens och presidiets uppgifter fullgöres. 
 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande 
Oppositionsrådet är oppositionsföreträdare i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens 
presidium.  
 
Oppositionsrådet ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa 
kommunfullmäktiges beslut för uppdraget. 
 
I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente ska oppositionsrådet bidra till att 
kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet 
för kommunstyrelsen.  
 
Det åligger oppositionsrådet, att; 

 under kommunstyrelsen bidra till uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning  
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten  
 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt, 
 i dialog med kommunstyrelsens ordförande representera kommunstyrelsen vid 

uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte 
kommunstyrelsen bestämt annat i särskilt fall. 

 
Det är oppositionsrådets ansvar att skaffa sig insyn i de olika styrelsernas/nämndernas 
förvaltning och uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen.  
 
I övrigt i dialog med kommunstyrelsens ordförande, se till att kommunstyrelsens och 
utskottens uppgifter fullgöres. 
 
Oppositionsråd ska hålla kontakt med samt svara för information till de politiska 
oppositionspartierna.  
 
Ekonomisk bedömning 
Instruktionen medför inte några ekonomiska konsekvenser. 
 
Juridisk bedömning 
I enlighet med nya kommunallagen och fastställda reglementen. 
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Samverkan 
Samverkan är inte erforderlig . 
 
Motivering av förslag till beslut 
Det är lämpligt att kommunstyrelsen fastställer instruktion för kommunstyrelsens 
presidium. 
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Inledning 
För mandatperioden 2019-2022 består kommunstyrelsens presidium av tre ledamöter; ordförande, förste 
vice ordförande och andre vice ordförande. 

Ordförande och förste vice ordförande representerar majoriteten. Andre vice ordförande representerar 
oppositionen. 

Med syfte att tydliggöra kommunstyrelsens presidiums roll och uppdrag samt ledamöternas mandat och 
roller gäller följande instruktioner för kommunstyrelsens presidium. 

§ 1 Ersättare för ordförande och andre vice ordförande i 
kommunstyrelsens presidium 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-03 

Kommunfullmäktige har i beslut § 162/2018-12-03, för mandatperioden 2019-2022  även utsett Elin 
Alavik (L) till ersättare för Kommunstyrelsens 2. Vice ordförande. 

Det innebär att vid presidiesammanträden och vid 2. Vice ordförandes frånvaro inträder av 
Kommunfullmäktige utsedd ersättare.  

För kommunstyrelsens presidium gäller avseende ersättare följande; 

Frånvarande Ersättare 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens förste vice ordförande 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Av kommunfullmäktige utsedd ersättare. 

 

§ 2 Tid för sammanträden med presidiet 
Kommunstyrelsens presidium sammanträder på dag och tid som ordförande bestämmer och i enlighet 
med fastställt årsagenda för respektive år.  

Sammanträden skall också hållas när ordförande anser att det behövs, dock minst en gång inför varje 
kommunstyrelsesammanträde. 

§ 3 Beredning av ärenden 
De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen, skall beredas av presidiet eller på delegation av 
tjänsteman om beredning behövs. 

Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana ärenden till presidiets beredning. 

Efter att presidiet berett ärenden inför kommunstyrelsens sammanträde, fastställer ordföranden slutgiltigt 
ärendelistan och fastställer ordförandens förslag till beslut i samtliga beredda ärenden. 

Ordföranden är slutgiltigt ansvarig för ärenden beredda till kommunstyrelsens sammanträde. 
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§ 4 Kallelse till sammanträde, anmälan om hinder att närvara vid 
sammanträde och inkallande av ersättare, ersättare för ordförande 
Vad som föreskrivs i kommunstyrelsens reglemente om kallelse till sammanträde, anmälan om hinder att 
närvara vid sammanträde och inkallande av ersättare och ersättare för ordförande gäller i tillämpliga 
delar för presidiet. 
 

§ 5 Beslutsförhet för kommunstyrelsens presidium 
Mandat och roller avseende ärendeberedning är reglerad i instruktion till kommunstyrelsens presidium 
fastställd av kommunstyrelsen. 

Vid särskild delegation, att fatta beslut i grupper av ärenden eller enskilda ärenden å styrelsens vägnar 
gäller beslutsförhet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut avseende beslutsförhet. 
 

§ 6 Protokoll  
Efter ärendeberedning i presidiet fastställer ordföranden ärendelista och fastställer ordförandens förslag 
till beslut i samtliga beredda ärenden. 

Ordföranden är slutgiltigt ansvarig för ärenden beredda till kommunstyrelsens sammanträde. 

Beslutad ärendelista med därtill hörande ordförandens beslutsförslag utgör presidiets protokoll och 
undertecknas av ordförande och kanslichef med ersättare nämndsekreterare. 

I protokollet ska anges medverkande ledamöter i presidiets ärendeberedning.  
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Bilaga 1 Process för ärendeberedning i presidiet inför 
Kommunstyrelsens sammanträden 
 
Presidiet sammanträder måndagar. Normaltid är 08.30-12.00, men kan förlängas till även eftermiddag kl. 
13.00-16.30. Förslaget bygger på att reguljär ärendeberedning sker en gång inför kommunstyrelsens 
sammanträde. Inför ärendeberedning i presidiet bereder ordföranden ärenden tillsammans med kanslichef 
och kommundirektör. 

Normalt sker ärendeprocessen inför kommunstyrelsens sammanträde i en månadsprocess med fyra 
måndagar inkluderade. Vid ett par tillfällen sker ärendeprocessen inför kommunstyrelsens sammanträde i 
en månadsprocess med fem måndagar inkluderade. 

4 måndagar i ärendeprocessen 

Måndag 1. 

Presidiet bereder 
ärenden, inför 
presidiets formella 
ärendeberedning, 
med 
kanslichef/ersättare 
och 
kommundirektör. 

 

Måndag 2. 

Kommunstyrelsens 
presidium.  

Slutberedning av 
ärenden inför 
Kommunstyrelsens 
sammanträde 

Ordförande fastställer 
därefter ärendelista 
och beslutsförslag från 
ordföranden. 

Måndag 3. 

Presidieöverläggning  
med Kommundirektör. 

Måndag 4. 

Kommunstyrelsen 
sammanträder. 

 
5 måndagar i ärendeprocessen 

Måndag 1. 

Presidie-
överläggning 
med ev. 
ärende-
beredning med 
Kommun-
direktör. 

Måndag 2. 

Presidiet 
bereder 
ärenden, inför 
presidiets 
formella 
ärende-
bredning med 
kanslichef/ 
ersättare och 
kommun-
direktör. 

Måndag 3. 

Kommunstyrelsens 
presidium. 
Slutberedning av 
ärenden inför 
Kommun-
styrelsens 
sammanträde 

Ordförande 
fastställer därefter 
ärendelista och 
beslutsförslag från 
ordföranden. 

Måndag 4. 

Presidie-
överläggning 
med Kommun-
direktör. 

Måndag 5. 

Kommun-
styrelsen 
sammanträder. 
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Instruktion till kommundirektör/kommunchef 

Sammanfattning 
Den nya kommunallagen, vilken ska börja gälla från och med 2018-01-01, föreskriver i 7 
kap § 1 att styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland 
de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.  
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. 

Viljeinriktningen är att den ledande ställningen bland de anställda, ska ha samma titel i 
Sveriges alla kommuner. Samtidigt reglerar kommunallagen att det är möjligt för 
kommunstyrelsen att tilldela befattningen en annan titel. 

I samma kapitel 7, § 2, regleras att styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören 
ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga 
uppgifter. 

Kommundirektörsföreningen i Sverige har arbetat fram en checklista för 
kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter. Med checklistan som grund 
presenterar kommunchefen bilagt förslag till instruktion för kommundirektören/ 
kommunchefen i Herrljunga kommun. Förslaget är bedömt anpassat till Herrljunga 
kommuns organisation och förutsättningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-01-15 
Förslag till instruktion för kommundirektör/kommunchef 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa instruktion för kommundirektör/kommunchef enligt 
bilagt förslag. 

Niels Bredberg 
Kommunchef 
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Bakgrund 
Den nya kommunallagen, vilken ska börja gälla från och med 2018-01-01, föreskriver i 7 
kap § 1 att styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland 
de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.  
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. 
 
Viljeinriktningen är att den ledande ställningen bland de anställda, ska ha samma titel i 
Sveriges alla kommuner. Samtidigt reglerar kommunallagen att det är möjligt för 
kommunstyrelsen att tilldela befattningen en annan titel. 
 
I samma kapitel 7, § 2, regleras att styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören 
ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga 
uppgifter. 
 
Kommundirektörsföreningen i Sverige har arbetat fram en checklista för 
kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter. Med checklistan som grund 
presenterar kommunchefen bilagt förslag till instruktion för kommundirektören/ 
kommunchefen i Herrljunga kommun. Förslaget är bedömt anpassat till Herrljunga 
kommuns organisation och förutsättningar. 
 
Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande 
tjänsteperson – kommundirektören. Kommunstyrelsen antog instruktion för 
kommundirektör 2017-12-18. I samband med nyrekrytering och nyvald kommunstyrelse, 
finns anledning att uppgradera beslut om fastställande av instruktion för kommundirektör. 
 
Det är viktigt att instruktionen tydliggör arbetsgivarens förväntningar och krav på  
kommundirektören. Instruktionen ska bidra till en effektiv ledning av kommunen och att  
utveckla ett gott samarbete, byggt på ömsesidig förståelse för de olika 
roller som kommunens ledande tjänsteman respektive kommunens ledande förtroendevalda 
har. 
 
Instruktionen ska tydliggöra arbets- och rollfördelning mellan kommundirektören och 
kommunstyrelsen/kommunstyrelsens ordförande och mellan kommundirektören och andra 
förvaltnings- och bolagschefer i kommunkoncernen.  
Kommundirektören är anställd av kommunstyrelsen och svarar inför denna. Det bör dock 
vara ordföranden som går igenom arbets- och rollfördelning med direktören. 
 
Instruktionen ska ge stöd för återkommande samtal mellan kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören. Ett sådant samtal bör genomföras minst en gång per år. 
Av särskild vikt är samtalen vid nyanställning eller vid skifte i kommunens politiska 
ledning. 
 
Instruktionen tar inte upp anställningsvillkor. Mandatet för beslut om anställningsvillkor är 
reglerat i kommunstyrelsens delegationsordning. 
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Instruktionen kan kompletteras med en arbetsplan för kommundirektören, som tar upp de 
viktigaste större arbetsuppgifterna och förväntade resultat på kort respektive lång sikt, t ex 
det närmaste året respektive mandatperioden. 
 
Ekonomisk bedömning 
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser 
 
Juridisk bedömning 
I enlighet med nya kommunallagen 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Inga miljökonsekvenser 
 
Samverkan 
Ärendet har behandlats inom det reguljära samverkanssystemet.  
 
Motivering av förslag till beslut 
Enligt nya kommunallagen ska instruktion fastställas. 
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Instruktion
Instruktion till kommundirektör/kommunchef 

Dokumentet är en instruktion avseende ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter för 
befattning med ledande ställning bland de anställda tillika chef för den förvaltning som lyder 
under styrelsen.  

Dokumentet fastställs av kommunstyrelsen.  
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Inledning  
Med Visionen VÅGA – VILJA – VÄXA som grund är vårt gemensamma uppdrag att arbeta för 
medborgarna, brukarna och för kommunens bästa med målsättningen att Herrljunga kommun ska bli en 
uthållig och framgångsrik kommun med påtaglig växtkraft och uppnå det övergripande målet om 10 000 
invånare.  

Vägledande är de av Kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen;  

Herrljunga kommun är en kommun, 

 Där det är "gott att leva". 
 Som tagit flera steg närmare en långsiktigt hållbar kommun. 
 Med en tydlig och välkomnande VI-känsla i kommunen. 
 Med ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv 
 Med en välskött kommunal ekonomi 
 Där arbetet sker i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska 

programmet 

Inriktningsmålen och därtill hörande prioriterade mål är antagna av Kommunfullmäktige och ska i 
huvudsak gälla för hela mandatperioden. 

Tillkommande konkreta uppdrag specificeras i kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut samt 
årligen i budget. 
 

Kommundirektörens uppdrag 
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson direkt underställd kommunstyrelsen.  

Kommundirektören har sitt uppdrag från och har anställts av kommunstyrelsen.  

Kommundirektören har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till kommunstyrelsen och verkställa 
kommunstyrelsens beslut.  

Kommundirektörens arbete styrs av gällande berörda lagområden. I Delegeringsordning för 
kommunstyrelsen är kommundirektörens delegationer fastställda. Kommundirektörens ansvar omfattas 
även av mandat inom begreppet verkställighet. 

Kommundirektören ska arbeta med stor integritet med avseende på information och underlag för beslut 
och tjäna både majoritet och minoritet i styrelsen. 

I kommundirektörens uppgift ingår att 

 klara ut principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll 
 ansvara för och fastställa kommunens ledningsorganisation (ledningsgrupp/ beredningsgrupp 

mm) 
 medverka i en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner 

 
Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen 
Kommundirektören har en drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens organisation och 
verksamheter.  

Kommundirektören har även ett medansvar för utvecklingen av kommunen inom det geografiska 
området.  
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Externa kontakter 
Kommundirektören ansvarar tillsammans med, och i överenskommelse med, Kommunstyrelsens 
ordförande för externa kontakter såsom kontakterna med, 

 näringsliv 
 länsstyrelse och andra regionala organ 
 högskola/universitet och andra statliga organ 
 andra kommuner och landsting 
 medborgare och organisationen 

 
Massmedia 
Kommundirektören ansvarar tillsammans med, och i överenskommelse med, Kommunstyrelsens 
ordförande för öppenhet i bemötande av massmedia, vilken gäller med utgångspunkt från bland annat 
offentlighetsprincipen. 

Kommundirektören är ansvarig för kontakterna med journalister i de frågor som rör kommunstyrelsens 
förvaltning, men har också ansvaret för att hela den kommunala organisationen strävar efter bra 
massmedierelationer och att ge ärliga och korrekta uppgifter. 
 
Samverkansöverenskommelse mellan kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. 
Med instruktionen för kommundirektören som grund ska kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören teckna överenskommelse om spelregler i rollfördelningen.   

Överenskommelse om spelregler tecknas mellan parterna och meddelas kommunstyrelsen.  
 

Arbetsuppgifter mot politiska organ 
Kommunstyrelsen, presidiet och utskott 
 
Ansvar för beredning av alla ärenden 
Kommundirektören är ytterst ansvarig för beredning av samtliga ärenden till kommunstyrelsens 
presidium och kommunstyrelsens ordförande. För ärenden som kommer från annan nämnd eller 
bolagsstyrelser har kommundirektören ansvar för att komplettering sker vid behov, med yttrande och 
beslutsförslag, t.ex. med avseende på finansiering av förslagen. 
 
Föredragningar 
Kommundirektören har ansvar för samtliga interna föredragningar. 

Direktören kan vidaredelegera arbetsuppgiften. 
 
Närvaro- och yttranderätt samt rätt att göra anteckningar till protokollet 
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen, beredningar och samtliga utskott. 
Kommundirektören har rätt att tillföra anteckningar i protokollet, oavsett bakgrund till 
protokollsanteckningen. 
 
Initiativ 
Kommundirektören ska ta erforderliga initiativ i uppdraget som kommunens ledande tjänsteperson. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunfullmäktige, beredningar och samtliga 
utskott.  

Kommundirektören kan utses till föredragande i ärenden där det bedöms lämpligt. 
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Kommundirektören har rätt att tillföra anteckningar i protokollet, oavsett bakgrund till 
protokollsanteckningen. 
 

Arbetsuppgifter mot förvaltningar 
Kommunstyrelsens förvaltning/kommunledningsförvaltning 
 
Förvaltningsledning 
Kommundirektören är chef för kommunstyrelsens förvaltningschefer och överordnad chef för 
förvaltningarna. 
 
Anställning av personal 
Kommundirektören ansvarar för anställning av personal vid kommunstyrelsens förvaltning.  
 
Organisationsförändringar 
Kommundirektören ska ansvara för organisationen och organisationsförändringar vid kommunstyrelsens 
förvaltning. 
 
Delegation och attesträtt 
Delegation till kommunstyrelsens förvaltning ges till kommundirektören, vilken har rätten att 
vidaredelegera till tjänstepersoner inom förvaltningsorganisationen. 
 
 
Övriga nämnder och förvaltningar 
 
Närvaro- och yttranderätt 
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens samtliga nämnder.  

Denna rätt utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens ordförande. 
 
Kommundirektören och förvaltningscheferna 
Kommundirektören anställer och avvecklar förvaltningschefer efter samråd med kommunstyrelsens 
ordförande och resp. berörd facknämnds ordförande.  

Kommundirektören är chef över förvaltningscheferna och svarar för arbetsgivarrollen gentemot 
förvaltningscheferna och för att de i sina uppdrag även beaktar kommunövergripande frågor, och 
anlägger ett koncernperspektiv. 

Förvaltningscheferna svarar för sina respektive verksamheter gentemot sina nämnder.  

Kommundirektören ska biträda kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas verksamhet som 
beskrivs i kommunallagen. 
 
Samordning mellan förvaltningschefer 
Kommundirektören ansvarar för samordning mellan förvaltningscheferna. 

Genom fastställande av den kommungemensamma ledningsgruppen, ska kommundirektören samordna 
och utveckla strategiska kommunövergripande och förvaltningsgemensamma uppgifter. 
 
Utvecklings- och lönesamtal 
Kommundirektören ansvarar för utvecklings- och lönesamtal med förvaltningscheferna.  
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Arbetsuppgifter mot kommunala bolag 
 
Moderbolag och bolag i kommunens bolagskoncern 
 
Samordning 
Kommundirektören ansvarar för samordning, dels mellan bolagscheferna, dels med förvaltningscheferna 
i kommunkoncernen. 
 
VD i moderbolag 
Kommundirektören kan utses till VD i moderbolaget.  

Om kommundirektören inte är VD i moderbolaget, ska kommundirektören tillse att kommunstyrelsen 
ges förutsättningar att utöva ägarrollen gentemot bolagen på uppdrag av kommunfullmäktige.  

Kommundirektören ansvarar för att kommunstyrelsen genomför ägardialog med bolagens ordförande 
och VD, två gånger per år. 
 
Anställning av bolagschefer 
Enligt aktiebolagslagen är det styrelsen som tillsätter VD. 

Kommundirektören bör dock ges ansvar att bereda anställning av VD i de kommunala bolagen i samråd 
med styrelsen och VD:n i moderbolaget och, på samma sätt som för förvaltningscheferna, bereda frågan 
om anställningsvillkoren för verkställande direktörerna.  

Samråd med kommundirektören ska ske när det gäller den fortlöpande lönerevisionen så att ett 
helhetsperspektiv för alla chefer kan anläggas oavsett organisatorisk tillhörighet. 
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Riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete 
 
Sammanfattning 
Vi har idag inte några styrande dokument för säkerhetsskyddsarbetet i kommunen, i 
reglementet för kommunstyrelsens förvaltning står det att: Kommunstyrelsen ansvarar för att 
erforderligt säkerhetsarbete och samordning därav genomförs i kommunen. För att skapa en bättre 
och tydligare struktur samt få en politisk viljeinriktning har en policy för Herrljunga kommun tagits 
fram och antagits i fullmäktige 2018-10-23. Policyn konkretiseras nu med Riktlinjer för 
kommunens säkerhetsarbete. Dessa riktlinjer fattar kommunstyrelsens förvaltning beslut om. 
Riktlinjerna har varit ute på intern remiss till samtliga chefer i ledningsgruppen (se svar bilaga 2) 
under januari månad. 

 
Beslutsunderlag 
Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och dennes efterträdare (2017/18:89) som börjar och 
gälla 1 april 2019 sätter dock inget krav på hur dokumentationen ser ut men att vi tar tag i 
och strukturera arbetet kräver den. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Riktlinjer för Herrljunga kommuns säkerhetsarbete fastställs. 
 
 
Christian Hallberg 
Räddningschef 
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Bakgrund 
I takt med att Sverige har ställt om sin inriktning i totalförsvaret så har fokus på 
säkerhetsskydd blivit en annan. Lagstiftningen har funnits länge och det kommer en ny 
nästa år som är något reviderad men kraven har funnits hela tiden. Dock så har fokus från 
centralt håll inte funnits och någon tillsyn från Säpo på kommunerna har inte gjorts i någon 
större utsträckning. 
 
Ekonomisk bedömning 
I den nya överenskommelsen för kommunens arbete med civilt försvar så finns ekonomiska 
medel för denna typ av arbete, dock är bedömningen att inte detta räcker. Bedömningen är 
att kommunen måste avsätta 100 tkr själva under perioden 2019-2020 då 
överenskommelsen sträcker sig. Detta för att täcka främst lönekostnader. Jag har tidigare i 
en tjänsteskrivelse till kommunchefen redogjort för detta, dock så blev utfallet på det 
statliga bidraget mer positivt var på behovet av egen finansiering minskade något.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Riktlinjerna ger inga miljökonsekvenser. 
 
Samverkan 
Ärendet skall informeras om på ordinarie CSG den XX/X 2019. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Riktlinjerna ger struktur till arbetet med säkerhetsskydd i kommunen. 
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Allmänna bestämmelser  
Från 1 april 2019 börjar en ny säkerhetsskyddslag (2017/18:89) att gälla. Säkerhetsskyddslagen 
gäller verksamheter hos kommunen samt aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över 
vilka kommunen utövar ett rättsligt bestämmande.  
 

Syfte  
Syftet med denna riktlinje är att den ska vara ett övergripande och gemensamt regelverk för 
Herrljunga kommuns säkerhetsskyddsarbete.  
Policyn redovisar kommunfullmäktiges viljeinriktning och mål för säkerhetsskyddsarbetet. Policyn 
konkretiseras i riktlinjerna. Denna riktlinje fastställs av kommunstyrelsen och gäller för samtliga 
nämnder dock ej för de kommunala bolagen. 
 

Målsättning  
Herrljunga kommuns säkerhetsskydd ska vara utformat så att den samhällsviktiga verksamheten 
inom kommunens ansvarsområden skyddas. På så vis ges även ett skydd för riket. Några exempel på 
samhällsviktiga verksamheter som kan beröra eller ha betydelse för Sveriges säkerhet är bland annat 
energiförsörjning, telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och livsmedelsförsörjning.  
 

Förutsättningar och ansvar  
Kommunstyrelsen ansvarar för att erforderligt säkerhetsarbete och samordning därav genomförs i 
kommunen. 

 
För att kunna uppfylla målsättningen finns en säkerhetsskyddschef och dess ersättare utsedd. 
Förvaltningschefer ansvarar för att, i nära samarbete med säkerhetsskyddschefen utforma 
säkerhetsskyddet på förvaltningar.  
 
Under kommunstyrelsens förvaltning ligger funktionsområdet för Säkerhet och Krisberedskap 
(FSK). Det är FSKs ansvar att se till att det sker en samordning över hela kommunens organisation 
gällande säkerhetsskyddsarbetet. Ansvarig för funktionsområdet ska inför varje verksamhetsår 
upprätta en plan för arbetet, denna plan ska följas upp efter verksamhetsåret. 
 
Kommunernas säkerhetsskydd kontrolleras av Säpo. 
 

Säkerhetsskyddet omfattar  
• Fysisk säkerhet 
• Informationssäkerhet  
• Säkerhetsprövning och säkerhetsklassning 
• Säkerhetsskyddsanalys 
• Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) 
• Utbildning 
• Uppföljning incidenter/anmälningar 
• Personsäkerheten 
• Demokrati 
 
Det ingår i förvaltningschefers ansvar att i samråd med FSK undersöka vilka uppgifter i 
verksamheten som är känsliga och ska hållas hemliga. Detsamma gäller de anläggningar som är av 
samhällsviktig karaktär. Resultatet av dessa undersökningar sammanställs i en 
säkerhetsskyddsanalys.  
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Fysisk säkerhet (anläggningar)  
Fysisk säkerhet handlar dels om att obehöriga inte får komma in i eller uppehålla sig i en anläggning 
eller i del av en anläggning, som är säkerhetskänslig. Syftet med fysisk säkerhet är att obehöriga inte 
ska få inblick i eller skaffa sig information om verksamheten i anläggningen eller i del av 
anläggningen. Verksamheten som bedrivs och är skyddsvärd ur ett samhällsviktigt perspektiv är t.ex. 
vattenförsörjning, elförsörjning, datakommunikation.  
 
Den andra delen handlar om att vi vill som kommun ha kontroll på inom vilka delar av en 
anläggning allmänhet får vistas i. Detta gäller även intern personal.  
 
Målsättningen är att alla kommunala anläggningar som del av dygnet är utan bemanning samt innehåller 
stora värden för kommunen ska vara larmade. Kommunen ska ha ett väl utvecklat passersystem som 
bygger på att du som medarbetare endast ska ha tillgång till lokaler som du måste ha tillgång till för att 
utföra ditt arbete.  

Klassning av lokaler 
Samtliga kommunala anläggningar där passersystem finns ska klassning göras av tillträdesområdena 
enligt nedanstående: 

 Klass 1: Skyddsvärt ur samhällsviktigt perspektiv. (endast tillträde för säkerhetsprövad personal) 

 Klass 2: Endast för anställda i kommunen (i de anläggningar som omfattas av klass 2 och det 
bedöms vara svårt att ha koll på personkännedomen krävs det då att man bär id) 

 Klass 3: Område där allmänhet kan förekomma 

Ansvar system 
Tekniska förvaltningen är ansvarig för larm, övervakning och passersystem. Detta regleras i hyran och 
övriga förvaltningar ska meddela behov till tekniska . Övriga förvaltningar ska utefter de egna behoven 
meddela tekniska om önskade lösningar. FSK ska ha tillgång till systemen och finns för samråd. FSK är 
ansvarig för uppförande av klass1 område. 

Behörighet 
Tekniska förvaltningen ansvarar för tillverkning och utdelning av passertag/kort till övriga förvaltningar. 
Tillgång till klass 1 område beviljas av FSK. 

Ansvar medarbetare 
Som förtroendevald, chef eller medarbetare som erhållit passertag/kort alternativt nyckel har ett ansvar 
att se till att man följer de instruktioner som finns på respektive objekt gällande på och av larmning. Man 
har även ansvar att inte släppa in obehöriga i lokaler där de inte hör hemma och rapportera incidenter där 
okända vill komma in. Vid arbete med obehöriga är man ansvarig att dessa inte lämnas obevakade längre 
perioder samt ser till att de tryckt och säkert lämnar fastigheten. Om anläggningen har ett besökssystem 
så ska detta utnyttjas. 
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Informationssäkerhet 
Information är en viktig tillgång och utgör en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten. Den 
totala mängden information samt utbytet av information inom och mellan olika verksamheter i 
kommunen, med externa organisationer, allmänheten, förtroendevalda och andra intressenter, ökar i 
omfattning. Det är därför mycket betydelsefullt att informationshanteringen skyddas från såväl 
avsiktliga som oavsiktliga störningar.  
 
Informationssäkerheten omfattar alla verksamheter och gäller för all informationshantering inom 
Herrljunga kommun. Med informationstillgång avses all information oavsett i vilken form eller hur 
den behandlas, t.ex. fysiskt på papper, muntligt eller elektroniskt lagrad i IS/IT-system. All 
information som skapas eller används i anknytning till Herrljunga kommuns verksamhet ska 
skyddas mot hot oavsett driftsmiljö.  
 
En särskild policy och riktlinje gällande informationssäkerheten har antagits av kommunfullmäktige. 

Säkerhetsprövning och säkerhetsklassning 
 

Säkerhetsprövning 
Säkerhetsprövning ska göras innan en person deltar i verksamhet som har betydelse för Sveriges 
säkerhet eller är viktig till skydd mot terrorism. Syftet med säkerhetsprövningen är att klarlägga om 
personen är lämplig, det vill säga lojal och pålitlig ur säkerhetssynpunkt, för att ta del av hemlig 
information eller på annat sätt delta i verksamhet där de kan få inblick i sekretessbelagda 
förhållanden.  
 
Säkerhetsprövningen ska grunda sig på:  

• personlig kännedom om den person prövningen gäller,  
• uppgifter som framgår av till exempel betyg, intyg och referenser.  

 
Uppgifter som framkommit vid registerkontroll och särskild personutredning (i huvudsak den 
berörda personens ekonomiska förhållanden), som görs vid säkerhetsklass 2, kan ingå som en del i 
säkerhetsprövningen.  
 
 

Registerkontroll  
Innan en registerkontroll och särskild personutredning får göras ska den som säkerhetsprövningen 
gäller ha gett sitt samtycke till åtgärderna. Samtycket innebär också att personen redovisar de 
uppgifter som framgår av blanketterna SÄPO 073, om kontrollen avser säkerhetsklass 2, SÄPO 072 
om kontrollen avser registerkontroll eller säkerhetsklass 3, enligt säkerhetsskyddslagen. Är 
säkerhetsklassning och/eller registerkontroll aktuell ska detta begäras genom säkerhetsskyddschefen. 
För att den som ger sitt samtycke ska förstå vad registerkontroll innebär ska personen informeras om 
att uppgifter kommer att hämtas in från belastningsregistret, misstankeregistret och 
säkerhetspolisens register. Säkerhetsskyddschefen ska dokumentera samtycket och bevara 
dokumentationen eftersom samtycket även gäller för nya kontroller och utredningar så länge som 
den kontrollerade innehar samma anställning. Vid kontroll i säkerhetsklass 2 kontrolleras också 
make, maka eller sambo men dessa behöver inte lämna samtycke till kontrollen.  
Säkerhetsskyddschefen förmedlar ansökan till Säkerhetspolisen, som sedan lämnar besked om det 
finns uppgifter registrerat om personen. Det är den som begärt kontrollen som beslutar om hur 
uppgifterna ska användas.  
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Säkerhetsklassning  
Säkerhetsklassning innebär att en viss befattning endast får innehas av en person som har 
säkerhetsprövats, dels är svensk medborgare. Säkerhetsklassningen är kopplad till i vilken 
omfattning anställda kommer att hantera hemlig information och hur allvarligt det anses vara om de 
känsliga uppgifterna avslöjas på något sätt.  
 
Kommunens förvaltningschefer ska undersöka och ajourhålla vilka anställningar inom förvaltningen 
som kräver säkerhetsprövning. Resultatet av denna undersökning/analys ska dokumenteras och 
rapporteras till säkerhetsskyddschefen. Därefter görs en bedömning, tillsammans med 
säkerhetsskyddschefen, om personen ska säkerhetsklassas.  
 
 
Det finns tre olika säkerhetsklasser:  
1. I säkerhetsklass 1 placeras den anställning eller liknande som i stor omfattning får del av 
uppgifter som omfattas av sekretess och är av synnerlig betydelse för Sveriges säkerhet. (Regering, 
riksdags nivå)  
2. I säkerhetsklass 2 placeras den anställning eller liknande som i en omfattning som inte är 
obetydlig får del av uppgifter som omfattas av sekretess och är av synnerlig betydelse för Sveriges 
säkerhet i en omfattning som inte är obetydlig. (Kommun, landsting m.fl.)  
3. I säkerhetsklass 3 placeras den anställning eller liknande som i övrigt får del av uppgifter som 
omfattas av sekretess och som är av betydelse för Sveriges säkerhet och det kan antas medföra men 
för Sveriges säkerhet som inte endast är ringa om dessa uppgifter skulle röjas. (Kommun, landsting 
m.fl.)  
 

Säkerhetsprövning och säkerhetsklassning – viktig skillnad  
En viktig skillnad mellan säkerhetsprövning och säkerhetsklassning är följande:  
 
Säkerhetsprövning ska göras av alla personer som på ett eller annat sätt får del av hemliga 
handlingar, tillträde till säkerhetsskyddade anläggningar eller på annat sätt ska delta i någon 
verksamhet som rör Sveriges säkerhet och i vilken de kan få inblickar i sådant som inte för röjas. Att 
säkerhetsprövning krävs innebär dock inte automatiskt att de befattningar dessa personer kan inneha 
ska säkerhetsklassas. Vid säkerhetsprövning gäller inte kravet på svenskt medborgarskap.  
 
Säkerhetsklassning görs av befattningar vars innehavare kommer att hantera hemlig information 
eller på annat sätt delta i säkerhetsskyddad verksamhet. Detta gäller verksamhet av betydelse för 
Sveriges säkerhet. För säkerhetsklassade befattningar krävs både säkerhetsprövning och svenskt 
medborgarskap.  
 

Säkerhetsprövning med säkerhetsklassning  
I bilaga 1 ska de befattningar som har i enlighet med riktlinjer som framgår av 
säkerhetsskyddsförordningen placerats i säkerhetsklass 2 eller 3 redovisas. Säkerhetskyddschefen 
revidera bilagan, då man vi säkerhetskyddsanalys kan påvisa behov av detta. Klass 2 innebär att vid 
tillsättning av befattningshavare krävs både särskild personutredning, registerkontroll samt svenskt 
medborgarskap. Vid klass 3 enbart registerkontroll samt svenskt medborgarskap.  
 
En ny registerkontroll ska göras minst vart femte år av den som har kontrollerats i säkerhetsklass 2. 
En ny registerkontroll ska också göras när den som har en anställning i säkerhetsklass 2 har ingått 
äktenskap, registrerat partnerskap eller inlett ett samboförhållande efter den senaste 
registerkontrollen. Vidare ska en ny registerkontroll göras när det finns särskild anledning till det. 
Exempel på särskild anledning kan vara att arbetsgivaren har fått kännedom om att det finns 
brottsmisstankar mot en person eller andra problem som skulle kunna komma fram i en 
registerkontroll, eller att personen har fått andra arbetsuppgifter.  
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Gällande säkerhetsklass 3 så behövs ingen ny registerkontroll göras, om inte personen byts ut i 
funktionen, då görs en ny registerkontroll och klassning av den nytillträdda personen.  
 
Om en person som har varit säkerhetsklassad slutar sin anställning, eller får nya arbetsuppgifter, ska 
detta omgående anmälas till säkerhetsskyddschefen. Säkerhetsskyddschefen anmäler i sin tur detta 
till SÄPO så att dessa inte fortsätter med kontroller på personen i fråga. 

Säkerhetsskyddsanalys 
För att kommunen ska kunna bedriva ett bra säkerhetsskyddsarbete måste vi ha kunskap om vad som 
behöver skyddas och vilka hot och risker som kan tänkas finnas mot det skyddsvärda.  
Det gäller att identifiera den mest skyddsvärda informationen, de mest skyddsvärda IT-systemen, 
skyddsvärda anläggningarna och mest känsliga befattningarna. Detta görs i en 
säkerhetsskyddsanalys. Ett viktigt syfte med säkerhetsskyddsanalysen är att få fram ett 
beslutsunderlag för säkerhetsskyddsåtgärder. FSK ansvarar för att säkerhetsskyddsanalysen 
upprättas. Personer som kommer i kontakt med områden som säkerhetsskyddsanalysen har kommit 
fram till är skyddsvärda, ska genomgå säkerhetsprövning.  
 
FSK ska samordna arbetet med säkerhetsskyddsanalyser men det ligger i varje förvaltnings ansvar 
att genomförandet blir av och att man värderar alla situationer som påverkar en redan gjord analys. 
En sådan situation kan innebära att en ny analys måste genomföras. Ska en ny analys genomföras så 
ska FSK kontaktas.  

SUA 
Då kommunen genomför upphandlingar så ska det i varje enskilt ärende övervägas behov av 
upprättandet av en SUA. Ekonomichefen är ansvarig för att så görs. FSK ska finnas tillgängliga för 
att rådgöra med då ev. tveksamheter finns. Om en SUA upprättas så ska FSK underrättas. 

Utbildning 
Kommunen har en skyldighet att utbilda berörd personal i frågor om säkerhetsskydd. Målsättningen 
är att alla anställda ska få utbildning inom sitt första år som anställd. 

Grundutbildning 
Utbildningen riktar sig till samtliga anställda (ansvarig chef tar ansvar om utbildningen skall omfatta 
ev. timanställda) och tar upp tillträdesskydd, informationssäkerhet, rapport av incidenter mm.  
 

Utbildning för säkerhetsprövad personal 
Är en påbyggnad av grundutbildningen och tar förutom ovanstående upp säkerhetsskyddslagen, 
säkerhetsskyddsanalys samt värvning.  
 

Uppföljning incidenter/anmälningar 
För att kunna jobba förebyggande och utveckla säkerhetsarbetet så krävs att uppföljning av 
incidenter och anmälningar görs. När det gäller anmälningar till polis så ligger det under respektive 
förvaltnings ansvar att genomföra detta enligt de lagar och förordningar som gäller i Sverige.  
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Herrljunga kommun ska ha ett incidentrapportsystem där personal kan anmäla händelser eller 
misstanke om händelser som kan leda till ett brott eller spionage.  
 

Uppföljning 
FSK ansvarar för att följa upp de anmälningar som görs till Polisen och återkoppla de mot respektive 
förvaltning, det innebär att Polisen har en kontakt tillbaka till kommunen. FSK ansvarar även för 
uppföljning av incidentrapporteringen. 
 

Personsäkerheten 
Målsättningen är att alla verksamma inom kommunen förtroendevalda, chefer samt medarbetare ska 
känna sig trygga i sin roll som representant för kommunen.  
 
Detta gäller även om man blir utsatt för kränkande särbehandling och trakasserier. Kommunen har 
en särskild policy gällande detta. 
 
Respektive förvaltning är ansvarig för personsäkerheten, men kan ta stöd i frågorna av FSK.  
 
Förtroendevalda ska om man i uppdrag för kommunen känner sig otrygg kontakta FSK. 
Det är viktigt att hot och annat liknade tas på allvar och anmäls.  
 

Demokrati 
Valnämnden är ansvarig för att fullgöra kommunens uppgifter enligt Vallagen (2005:837) och 
Kommunallagen (1991:900). 
 
För att kunna fullgöra sina uppgifter ska valnämnden i viss utsträckning ha tillgång till personal i den 
omfattning som behövs. Vid behov av säkerhetsrådgivning inför val så finns FSK till förfogande. 
 

Kontroll 
Fysisk säkerhet 
FSK är ansvarig för den interna kontrollen av passersystemet.  Samt även ev. nyckelhantering av klass 1 
område. 

Säkerhetsprövning och säkerhetsklass 
FSK är ansvarig för att följa upp registerkontroll på medarbetare i säkerhetsklass 2. 

Säkerhetsskyddsanalys 
FSK är ansvarig för revidering av förvaltningarnas säkerhetsskyddsanalyser. Behov av revidering bör 
kontrolleras årligen. 

Säkerhetsskyddsavtal (SUA) 
FSK är ansvarig för uppföljning av SUA. 

Utbildning 
FSK är ansvarig för att följa upp så att personer som säkerhetsklassats genomfört utbildningarna under 
sitt första anställningsår. 

Uppföljning incidenter/anmälningar 
FSK är ansvarig för att föra statistik på antalet rapporterade incidenter samt anmälning. 
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Bilaga 1 

 

Säkerhetsprövning med säkerhetsklassning  
I bilaga 1 så ska de befattningar som har i enlighet med riktlinjer som framgår av säkerhets-
skyddsförordningen placerats i säkerhetsklass 2 eller 3 redovisas. Säkerhetskyddschefen reviderar 
bilagan, då man vi säkerhetskyddsanalys kan påvisa behov av detta. Klass 2 innebär att vid 
tillsättning av befattningshavare krävs både särskild personutredning, registerkontroll samt svenskt 
medborgarskap. Vid klass 3 enbart registerkontroll samt svenskt medborgarskap.  
 

Befattning    S-klass   
Kommunchef   3 
Räddningschef   2  
Stf Räddningschef   2  
Säkerhet o Krissamordnare   2  
Kansli o kommunikationschef  3 
 

Kommande säkerhetskyddsanalys kommer att ge svar på frågan vilka ev. ytterligare befattningar 
som ska finnas med här. 

Prövning och klassning ska ske vid nyanställningar. På redan befintliga tjänster så sker endast 
registerkontroll innan klassning. 

Säkerhetsprövning  
Inom följande yrkesgrupper och avdelningar så ska säkerhetsprövning genomföras av personal. 

Kommande säkerhetskyddsanalys kommer att ge svar på frågan vilka yrkesgrupper eller avdelningar 
som bör ligga med här. 

Prövning ska ske vid nyanställning på ovanstående yrkesgrupper och avdelningar. Det finns 
svårigheter att genomföra prövningar på redan anställd personal och det är inget som kommer att ske 
systematiskt. Ser man ett särskilt behov skulle en prövning av redan anställd personal kunna bli aktuellt. 
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Bilaga 2 

 

Inför anställning av en befattning som innefattar säkerhetsprövning 
Under rekryteringen finns möjlighet att skapa sig personlig kännedom om de sökande. Inför 
intervjutillfället skall den sökande fyllt i en enkät med svarsalternativ som beskriver den sökandes 
relation till nedan angivna områden.  
 
• Personalia - den sökande samt dennes familj och släktingar.  
• Umgänge - den sökandes vänner och eventuella ovänner.  
• Utbildning - formell utbildning och andra färdigheter.  
• Tidigare verksamhet - erfarenheter från tidigare anställningar.  
• Ekonomi - inkomst, skulder, förmögenhet och boendeform.  
• Bisysslor - eventuella andra åtaganden samt uppgifter om företag och verksamhet.  
• Utlandsresor - omfattar både tjänsteresor och privata resor.  
• Utlandstjänstgöring - eventuell förekomst och uppgifter om dessa.  
• Kontakter - har den sökande i något sammanhang haft kontroversiella kontakter?  
• Fritidsintressen - omfattar till exempel resor, idrott och föreningsliv.  
• Droger - alkoholvanor och eventuellt nyttjande av narkotika.  
• Personlig status - omfattar både fysisk och psykisk hälsa samt om personen har varit föremål för 
något rättsingripande.  
• Personliga egenskaper - den sökandes ambition, samarbetsförmåga, etik, säkerhetsmedvetande och 
dylikt.  
• Intressekonflikter - kan den sökande hamna i en intressekonflikt vid eventuell anställning?  
 
Enkäten kan användas som ett underlag i intervjun. Vissa personer kan uppfatta frågorna som ställs 
som integritetskränkande, men de kan ändå vara nödvändiga att ställa. Avsikten med dem är att 
skapa en medvetenhet om vilka faktorer som kan medföra att den sökande hamnar i en utsatt 
situation, och därmed blir sårbar. Personliga förhållanden kan till exempel utnyttjas i 
utpressningssyften och dålig ekonomi kan fresta en person att begå brottsliga handlingar.  
 

Registerkontroll 
För att kunna använda de eventuella uppgifter som framkommer vid registerkontrollen när det blir 
dags för en anställningsintervju, måste arbetsgivaren räkna med att det tar en viss tid att få de 
begärda registerutdragen samt att den sökande måste underteckna förfrågan, innan den skickas in. 
Därför är det viktigt att man får med dessa moment i rekryteringsplanen. När sedan ev. uppgifter 
kommer från SÄPO så får man ställa sig följande frågor: 
 
Vad för slags och hur allvarliga förseelser eller brott handlar det om?  
Vad är personens inställning till det som hänt?  
Har förseelserna/brotten något att göra med pålitlighet ur säkerhetssynpunkt?  
 
Det är begångna brott, som indikerar bristande pålitlighet ur säkerhetssynpunkt, som ska räknas om 
man med hänsyn till registeruppgifterna ska anse den sökande olämplig för en säkerhetsklassad 
befattning.  
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KOMMUNSTYRELSENS 

FÖRVALTNING 

Emelie Cergic-Boberg 

 

Tjänsteskrivelse 

2019-02-07  
DNR KS 228/2018 610     

Sid 1 av 2    

 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 

Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

  

 
Ny varumärkesplattform och grafisk profil  
 

Sammanfattning 
Det ska aldrig vara ett frågetecken, när avsändaren är Herrljunga kommun. Idag är 

Herrljunga kommuns grafiska identitet, profilering och marknadsföring spretig och 

svårigenkännlig. För att skapa en samlad bild och identitet av Herrljunga kommun föreslås 

att ett arbete startas för att åtgärda dessa brister samt att skapa en digital 

varumärkesplattform.  

 

Varumärkesplattformen har för avsikt att beskriva vilka vi är som kommun samt vad som 

gör oss unika, men även styra den grafiska profilen, kärnvärden, tonalitet etc. När vi utgår 

från samma plattform kommer vi att kommunicera mer effektivt och konsekvent samt 

säkerställa att vi förmedlar samma övergripande bild av varumärket Herrljunga och dess 

identitet över tid. Herrljunga kommun kommer även kunna utstråla en annan 

professionalitet i marknadsföringen.  

 
Beslutsunderlag 
KS § 201/2018-12-17 Information om ny grafisk profil och varumärkesplattform 
 

Förslag till beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag genomföra en förstudie för införande av ny 

varumärkesplattform och grafisk profil.  

2. En behovsanalys genomförs parallellt med förstudien för att utreda omfattning och 

behov. 

3. Behovsanalys och förstudie genomförs inom befintlig ekonomisk ram. 
 
 
 
 
 

Emelie Cergic-Boberg 
Kanslichef 

 

 
Expedieras till: 

 
Administration- och kommunikationsavdelningen 
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KOMMUNSTYRELSENS 

FÖRVALTNING 

Emelie Cergic-Boberg 

 

Tjänsteskrivelse  

2019-02-07 

DNR KS 228/2018 610  

Sid 2 av 2 

 

Bakgrund 
Det ska aldrig vara ett frågetecken, när avsändaren är Herrljunga kommun. Idag är 

Herrljunga kommuns grafiska identitet, profilering och marknadsföring spretig och 

svårigenkännlig. För att skapa en samlad bild och identitet av Herrljunga kommun föreslås 

ett projekt för att samordna och strukturera upp detta arbete samt att skapa en digital 

varumärkesplattform.  

 

En varumärkesplattform har för avsikt att beskriva vilka vi är som kommun samt vad som 

gör oss unika, men även styra den grafiska profilen, kärnvärden, tonalitet etc. När vi utgår 

från samma plattform kommer vi att kommunicera mer effektivt och konsekvent samt 

säkerställa att vi förmedlar samma övergripande bild av varumärket över tid. Herrljunga 

kommun kommer även kunna utstråla en annan professionalitet i marknadsföringen.  

 

Arbetet  kan lämpligen utföras i projektform. I projektet bör behovsinventering, produktion 

av plattform och grafisk identitet, implementering och utvärdering ingå. Projektet bör 

vidare ha ambitionen att inkludera de kommunala bolagen. 

 

För att kartlägga omfattningen och behovet av ett sådant projekt och dess förväntade mål 

bör en förstudie och behovsanalys genomföras och redovisas för kommunstyrelsen innan 

slutgiltigt beslut om genomförande fattas. Det är av vikt att ett sådant arbete har politisk 

förankring.   
 

Ekonomisk bedömning 
Det föreslås att förstudien genomförs inom befintlig ram, för att efter behovsanalysen bättre 

kunna precisera kostnaderna och omfattning. 

 
Samverkan 
Samverkan ej aktuell i detta skede då det ej påverkar relationen mellan Herrljunga kommun 

som arbetsgivarorganisation och dess anställda. 
 

Motivering av förslag till beslut 
Istället för att starta ett projekt med osäker ekonomisk kalkyl och framtidsutsikt bör en 

förstudie genomföras för att fastställa organisatoriskt behov, samt ekonomiska och 

tidsmässiga ramar.   

För att motivera prioritering av detta arbete behövs vidare ett inriktningsbeslut som 

beskriver den politiska viljan att genomföra projektet. 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse

2019-02-01 
DNR KS 238/2018  

Sid 1 av 1  
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

  

 
Anmälan av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 2019 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun är medlemmar i Kommuninvest i Sverige AB. Herrljunga 
kommun har att till föreningsstämman utse ordinarie ombud och ersättare. 
Torsdagen den 11 april 2019 genomförs Kommuninvests föreningsstämma på Waterfront 
Hotel i Stockholm. Varje medlem äger en röst på den formella stämman. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-01 
Skrivelse från Kommuninvest  
 
Förslag till beslut 

 ___________ är Herrljunga kommuns representant vid Kommuninvests 
föreningsstämma den 11 april 2019. 

 ___________ är ersättare _________ vid Kommuninvests föreningsstämma den 11 
april 2019. 

 
 

 
Niels Bredberg 
Kommundirektör 
 

 
Expedieras till: Kommuninvest 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse

2019-01-30 
DNR KS 41/2019 908  

Sid 1 av 3  
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Ägarrepresentant till bolagsstämma Nossan förvaltningsaktiebolag 
2019 
 
Sammanfattning 
Enligt av KF, §24/20160308, antaget gemensamt ägardirektiv för de kommunala 
aktiebolagen, ska kommunstyrelsen utse kommunens ägarrepresentant till årsstämma för 
Nossan förvaltningsaktiebolag. 
 
Kommunstyrelsen utser ägarrepresentant till bolagsstämmor i Nossan 
Förvaltningsaktiebolag för ett år i taget. 
Nossan förvaltningsaktiebolag utser ägarrepresentant till övriga bolags bolagsstämmor. 
 
Nossan Förvaltningsaktiebolags årsstämma, planeras genomföras 2019-04-15 kl. 14-16 
 
Ägarrepresentanten representerar ägaren genom fullmakt i enlighet med kommunstyrelsens 
beslut.  
 
Vidare ska kommunstyrelsen fastställa ägarinstruktion till utsedd ägarrepresentant. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-01-30 
Bilaga 1: Instruktion till ägarrepresentant 
Bilaga 2: För kännedom - Fullmaktsdokument 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser ……………………………till ägarrepresentant vid Nossan 
Förvaltningsaktiebolags bolagsstämma 2019. 
 
Kommunstyrelsen fastställer ägarinstruktion enligt bilaga 1. 
 
 
Niels Bredberg 
Kommundirektör 
 

 
Expedieras till: 

 
Nossan Förvaltningsaktiebolag 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse 

2019-01-30 
DNR KS 41/2019 908 

Sid 2 av 3
 

Bilaga 1 
Instruktion till ägarrepresentant vid bolagsstämma 2019 för Nossan  
Förvaltningsaktiebolag (Org.nr: 556637-5746)   
 
Vid Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsstämma har ägarrepresentant att företräda 
Herrljunga kommun såsom ägare och särskilt uppmärksamma att styrelsen har beaktat  
att bolagets finansiella verksamhet och bolagets formaliahantering sker i  
överensstämmelse med aktiebolagslagen, bolagsordning och ägardirektiv. 

 
Instruktion till ägarrepresentant vid bolagsstämma för Nossan Förvaltningsaktiebolags  
bolagsstämma, fastställd av Kommunstyrelsen 2019-02-18. 
 
 
 
Niels Bredberg 
Kommundirektör 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse 

2019-01-30 
DNR KS 41/2019 908 

Sid 3 av 3
 

 
Bilaga 2 
För kännedom – Fullmaktsdokument. 
 
FULLMAKT 
vid Nossan Förvaltningsaktiebolags (Org.nr: 556637-5746) bolagsstämma 2019  

 
Härmed befullmäktigas ledamot i kommunstyrelsen, xxxxx11111,  
att vid Nossan Förvaltningsaktiebolags Bolagsstämma/or 2019, företräda ägaren  
Herrljunga kommun i enlighet med instruktion till ägarrepresentant vid Nossan  
Förvaltningsaktiebolags bolagsstämma och rösta för samtliga aktier i bolaget. 

 
 
 
Herrljunga kommun 
2019-02-18 
 
 
 
__________________________ 
Gunnar Andersson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Antal aktier: 1000 st  
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Moa Andersson 

 
Tjänsteskrivelse

2019-02-04 
DNR KS 31/2019 110  

Sid 1 av 1  
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Val av representant till SmåKoms rikskonferens 2019 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun är medlem i SmåKom, små kommuner i samverkan. I år hålls 
rikskonferens den 24-26 april på Vadstena Klosterhotell och kommunen ska utse 
representanter att deltaga på stämman. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet 2019-02-04 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser ___________ och ___________ att 
deltaga på SmåKoms rikskonferens 24-26 april 2019. 
 
 
 
 
Moa Andersson 
Nämndsamordnare 
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Herrljunga Kommun - Nomineringar och motioner motses!

Från: SmåKom <hilkka.eskelinen@smakom.se>
Till: <herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se>
Datum: 2019-01-22 10:27
Ärende: Nomineringar och motioner motses!

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

30-årsfest och konferens i Vadstena!

Till våra medlemmar

SmåKoms stämma och rikskonferens hålls den 24-26 april på Vadstena 

Kloterhotel, https://www.klosterhotel.se/. 

SmåKom firar 30 år i Vadstena - SmåKoms vagga. Här bildades föreningen år 1989. 

Vi hoppas på stor uppslutning till vårt jubileum.

Nomineringar senast den 11 mars

Page 1 of 2Nomineringar och motioner motses!
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Onsdagen den 24 april 2019 är datumet för SmåKoms årsstämma i Vadstena.

Valberedningen uppmanar SmåKoms medlemmar att nominera kandidater ur 

kommunernas ledningar till styrelsen och andra funktioner i SmåKom.

Kontakta valberedningens sammankallande Kent Hansson 

senast måndagen den 11 mars:

kenrolhan@hotmail.com

Telefon: 070-799 82 08

alternativt sekreterare Hilkka Eskelinen, kontaktuppgifter nederst på sidan.

Tre styrelseledamöter står i tur att avgå. 

Ordförande och valberedning (fyra personer) väljs för ett år i taget.

Revisorer (2 personer) och ersättare (2 personer) ska också väljas.

Utdrag ur stadgarna: 

"§17. Valbarhet

Valbara till styrelsen är de personer som medlem eller medlemmar nominerar. 

Till styrelse, valberedning och revisorer kan endast nomineras personer som 

tillhör en kommun som är medlem i SmåKom. Ledamot i styrelsen bör i första 

hand utses ur medlemskommunernas politiska ledning. Varje medlemskommun 

kan representeras av högst en person."

Välkomna med era nomineringar till ett utvecklande och intressant uppdrag!

Motioner motses också
Motioner till SmåKoms stämma ska vara inskickade till styrelsen via 

kansliet senast sex veckor före stämman, alltså senast onsdagen den 13 mars 

2019.

Anmälan via webben
Anmälan till stämma och konferens är nu öppen på 

SmåKoms webb.

Formell kallelse och handlingar skickas ut senast tre veckor före stämman.

SmåKom, Box 141, 546 21 Karlsborg. Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen,           

073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Page 2 of 2Nomineringar och motioner motses!
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse

2019-02-06
DNR KS 45/2019  

Sid 1 av 3  
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

  

 
Rivningslov och finansiering avseende fastigheten Herrljunga 
Amundehult 1:5 i Fåglavik 
 
Sammanfattning 
Fastigheten Herrljunga Amundehult 1:5, Fåglavik brann den 15 oktober 2016. Resterna står 
dryga 2 år senare fortfarande kvar.  
 
Dialog har förts med fastighetsägaren. Dialogen har inte lett fram till någon aktiv åtgärd 
från fastighetsägarens sida, av olika orsaker. 
Det finns ett oavvisligt krav på att fastigheten behöver åtgärdas, genom insatser i form av 
rivning av brandrester, sanering efter brand och att återställa marken till tomtskick. 
 
Förslaget till beslut innebär att kommunstyrelsen fattar beslut avseende begäran om 
rivningslov avseende aktuell fastighet och finansiering av åtgärden. Bygg- och 
Miljöförvaltningens ansvarige tjänsteperson fattar beslut per delegation, avseende att 
bevilja/inte bevilja åtgärden på fastigheten Herrljunga Amundehult 1:5 i Fåglavik. Tekniska 
förvaltningen ansvarar för genomförande av åtgärderna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-06 
Kartunderlag avseende fastigheten Herrljunga, Amundehult 1:5 Fåglavik. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

 ansöka om rivningslov avseende fastigheten Amundehult 1:5 Fåglavik 
 ansvara för finansiering maximalt 150 tkr avseende beskrivna åtgärder på 

fastigheten Herrljunga Amundehult 1:5 i Fåglavik. Finansiering ska ske genom 
kommunstyrelsens resurs för Samhällsutveckling 2019. 

 
 
Niels Bredberg 
Kommundirektör 
 

Ärende 16



 

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse 

2019-02-06 
DNR KS 45/2019 

Sid 2 av 3
 

Bakgrund 
Fastigheten Herrljunga Amundehult 1:5, Fåglavik brann ner 15 oktober 2016. Resterna står 
dryga 2 år senare fortfarande kvar.  

Dialog har förts med fastighetsägaren. Dialogen har inte lett fram till någon aktiv åtgärd 
från fastighetsägarens sida, av olika orsaker. 

Det finns ett oavvisligt krav på att fastigheten behöver åtgärdas, genom insatser i form av 
rivning av brandrester, sanering efter brand och markåterställa tomten. 

För samhället Fåglavik och dess utveckling är det viktigt att fastigheten åtgärdas. Huset i 
dess skick ser inte bra ut för byn och marken kan dessutom vara farlig att beträda. Grannar 
och bybor har delgivit en rad synpunkter på detta. Barn leker bland brandresterna vilket 
absolut kan vara en fara.  

Bygg- och miljöförvaltningen har haft en omfattande kommunikation med ägaren om 
situationen. BoM-förvaltningen har fått positiv respons från ägaren, avseende kommunens 
intresse av att återställa fastigheten genom rivning av brandrester, sanering efter brand och 
markåterställning.  

Ansvarig handläggare på Bygg- och Miljöförvaltningen fattar beslut per delegation 
avseende rivningslov på fastigheten  

Tekniska förvaltningen ansvarar för den aktuella åtgärden, att riva brandrester, sanera efter 
brand och markåterställa fastigheten.  

Tekniska nämnden förfogar inte över medel för att genomföra åtgärderna. 

Ärendet har diskuterats i Plankommittén. Plankommittén är inte beslutande organ, men 
rekommenderar kommunstyrelsen att besluta avseende rivningslovsansökan och 
finansiering. Ansvarig tjänsteperson fattar beslut avseende rivningslov. 

Åtgärderna är kostnadsberäknade till maximalt 150 tkr sammantaget. 

Förslaget till beslut innebär att kommunstyrelsen fattar beslut avseende begäran om 
rivningslov avseende aktuell fastighet och finansiering av åtgärden. Bygg- och 
Miljöförvaltningens ansvarige tjänsteperson fattar beslut per delegation, avseende att 
bevilja/inte bevilja åtgärden på fastigheten Herrljunga Amundehult 1:5 i Fåglavik. Tekniska 
förvaltningen ansvarar för genomförande av åtgärderna.  
 
Ekonomisk bedömning 
Åtgärderna är kostnadsberäknade till maximalt 150 tkr. 

Juridisk bedömning 
Ägaren av fastigheten Herrljunga Amundehult 1:5, Fåglavik har givit medgivande till att 
riva och återställa marken avseende gällande fastighet. 

 
 

Ärende 16



 

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse 

2019-02-06 
DNR KS 45/2019 

Sid 3 av 3
 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Åtgärderna är nödvändiga utifrån ett miljöperspektiv. 
Genomförandet sker genom professionell hantering. 
 
Jämställdhetsbeskrivning  
Ingen jämställdhetsaspekt i ärendet. 

 
Samverkan 
Ärendet är ej föremål för samverkan, men har kommunicerats  i CSG. 

 
Motivering av förslag till beslut 
Härtill är vi nödda och tvungna.  
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Fastighet  

 

Adress (översikt)  

AMUNDEHULT 1:5
Fastighetsnyckel: 140556820 Uppdaterad datum: 2019-01-28

Distriktsnamn: Hudene Allmän del senast ändrad: 00000000

Status: Levande Senast ändrad: 2010-10-15

Gamla vägen 2 52492 Herrljunga
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse 

2019-02-11 
DNR KS 51/2019     

Sid 1 av 2    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

  

 
Sponsoravtal med damfotbollslaget IK Frisco 
 
Sammanfattning 
2018 vann IK Frisco div 2 Norra Götaland vilket medför att IK Frisco spelar i Div 1Häng 
med IK Frisco mot nya höjder under 2019 
Diamantsponsor 40/120 
Huvudsponsor 60/180 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-11 
Logga på spelardräkter 
Information IK Frisco 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge uppdrag till kommundirektör, teckna sponsoravtal med IK Frisco 
Damfotbollslag i Div 1 Norra Götaland. 
Sponsringsavtalet omfattar 20 tkr per år i tre år, med logotype-förstärkning Herrljunga. 
Sponsringsavtalet finansieras genom kommunstyrelsens resurs för Samhällsutveckling. 
 
 
 
Niels Bredberg 
Kommundirektör 
 
 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

IK Frisco Kenth Hassmer 
Kommundirektör 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse  

2018-01-24 
DNR KS 51/2019  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
IK Frisco spelar från och med säsong 2019 i div 1 Norra Götaland. 
I bilaga redovisar IK Frisco bakgrund och förutsättningar för IK Frisco och föreningens 
sponsorer. 
Sponsoravtalet med Herrljunga kommun omfattar förstärkning av IK Frisco logotype på 
spelardräkter med namnkomplettering ”Herrljunga”. 
 
Ekonomisk bedömning 
Förslaget innebär att Herrljunga kommun tecknar sponsoravtal om 20 tkr per år i tre år. 
Kostnaden finansieras genom kommunstyrelsens resurs för Samhällsutveckling, vilken  
även omfattar marknadsföring av kommunen. 
 
Juridisk bedömning 
Insatsen ligger inom gällande lagstiftning. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Ärendet har inga miljökonsekvenser. 
 
Jämställdhetsbeskrivning  
Sponsoravtalet gäller damfotboll i div 1 2019 och ytterligare två år. 

 
Samverkan 
Ärendet är inte föremål för samverkan men har kommunicerats i CSG. 

Ärende 18
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BÄSTA SPONSORI 
IK Frisco står 2019 inför en spännande 
säsong, nya äventyr, som tarföreningen 
utanför länsgränserna. 

Vårt varumärke vill vi stärka genom 
att vara en samhällsbyggare, där alla 
är välkomna.Alla ska känna till vår 
värdegrund, vad vi står för, där respekt 
och Fair Play är några av ledorden. 

IK Frisco vill bedriva en sund och 
kvalitativ fotbollsverksamhet, som 
präglas av samarbete, delaktighet, goda 
relationer och gemenskap. Vår ambition 
är att bedriva ungdomsfotboll och seni
orfotboll såväl för damer som herrar. 

Ungdomsverksamheten skall 
bedrivas utifrån ett barnperspektiv, där 
alla är lika värda, där alla ska känna att 
de räcker till, där alla känner att de är 
sedda. IK Frisco fokuserar inte ungdoms
verksamheten på resultat, utan på att 
alla ska trivas och känna en glädje att 
komma ut till Katebo. 

IK Frisco är tillsammans med Skepp· 
landa de föreningar som haft damfotbo ll 
i seriespel längst, i Sverige. 2018 firade 

damerna 50-årsjubileum, ett år där 
dagens damer, genom en stark säsong 
vann div 2 Norra Götaland, och därige
nom 2019 spelar i div 1 Norra Götaland. 

Att bedriva fotboll på denna nivå, krävs 
en bra ekonomi där sponsorer har ett 
stort värde. Svensk idrott bygger till 
stora delar på intäkter från sponsorer, då 
medlemsavgifter, entre och kioskförsälj
ning ej räcker till att täcka kostnaderna. 

Likt järnvägsknuten och andra berömda 
företag sätter IK Frisco Herrljunga på kar
tan, framförallt i massmedia och andra 
sociala medier, där vårt damlag är stolta 
över att vara en del av detta. 

Vill ni följa med på IK Frisco's damlags 
resa i div 1?Tillsammans sätter vi 
damidrott och Herrljunga på kartan, 
eller hur?! 

Vårt ledord som vi sprider till alla är 
"Du är värdefull". PRECIS SOM NI! 

fl(.f~ 

VI SES PÅ KATEBOVALLEN 20181 

VILL DU BLI SPONSOR?I 
Kontakta Göran Branmark 
070-29 24 944 goran@nicegroup.se 
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Sjuhärads Samordningsförbund   Styrelseprotokoll  2018-12-12 

Org.nr 222000-2105  Sidan 1 av 4 

  

Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Onsdag den 12 december 2018 08.30-12.00 och därefter lunch  

Plats Annelundsvillan, Annelunds parkväg 6,  Borås 

 

 

 

Beslutande 
Gulli Håkanson (L), Ulricehamns kommun  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

 

Ersättare 
Christina Abrahamsson (M), Herrljunga kommun  

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  

 

Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 

 

 

Omfattning 

§§ 50-60 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Ordförande Sofia Sandänger        

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Justerare Hanne Jensen 
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Sjuhärads Samordningsförbund   Styrelseprotokoll  2018-12-12 
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§§ Ärenden             Beslut 
50 Mötet öppnas 

Ordförande anmäler förhinder på morgonen och vice 

ordförande hälsar välkommen. 

 

 

Dagordningen godkänns. 

 

51 Val av justerare 

 

Hanne Jensen justerar 

 

52 Föregående protokoll, den 14/11 2018 

Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se  

  

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

   

53 Puls, om partnerskapets beslut 

Strukturfondspartnerskapet har beviljat bifall till 

projekt Puls som enligt ansökan omfattar ca 14 

miljoner kr fördelat på tre år.  

 

Styrelsen diskuterar att det är viktigt att nå ut med 

information om förbundet och dess projektnytta till 

alla nya politiker. Både fullmäktige och styrelse kan 

vara aktuella att besöka. 

 

Styrelserepresentanterna påminns även om 

Försäkringskassans politikerträff den 18/1 

 

 

Styrelsen tar del av 

informationen  

och uppmanar kansliet  

att verka för 

informationsspridning 

gällande förbundet bland 

politiker hos kommunerna 

och i regionen inför nya 

mandatperioden. 

 

 

54 Ekonomiuppföljning  

Genomgång av utfall per sista november med stöd 

av resultaträkning och sammanställning för 

respektive kostnadsställe. Alla kommundrivna 

verksamheter bedöms nå full kostnad enligt avtal. 

Projekten släpar mest och kommer att ha kostnader 

som uppbokas och balanseras först under 2019 

medan sociala företag och kansliomkostnader inte 

bedöms nyttja hela budgeten, vilket i grova drag 

stämmer med den extraprioritering av utbildning 

som skett och är aktuell att verkställa.  

Studiebesök för styrelsen eller ytterligare åtgärder 

kan komma att prioriteras. 

 

 

Styrelsen noterar att 

förbundsekonomin är god. 

 

 

55 Verksamhetsuppföljning   

  

A, ESF-projekt Space 

Deltagarna är i en avslutsfas och som vanligt är 

några svåra att motivera till hög närvaro. 

Dokumentation inför projektslut och planering för 

övergång till genomförande med egna medel.  

Första halvåret klart för utförande vid folkhögskola. 

Workshop planeras ske 8/1. Utvärderare deltar och 

styrelserepresentanter som följt utlandspraktik över 

åren uppmuntras medverka vid intresse även i de fall 

de inte längre är formella förbundsrepresentanter.   

 

 

A, informationen noteras, 

med särskild inbjudan till 8/1 
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B, ESF-projekt Point  

Summeringen av deltagande visar nu totalt 902 pers. 

ACT som delmoment är kanske det som gett starkast 

intryck och påverkat både personal och deltagare 

positivt. Metoden kommer fortsätta att nyttjas. 

Studiesteget som del ligger med i förbundets 

verksamhetsplan medan Värdegrundssteget fortlever 

som IOP genom Borås Stad. Koncept för 

Attitydpåverkan sprids för vidare arbete lokalt och 

kommer delvis att fortsätta utvecklas genom Puls. 

 

C, ESF-projekt Positiv Rörelse 

Det utökade medarbetarskapet har medgett 

omställning i utbud av individinriktade insatser och 

bidragit till bredare strukturell spridning. Fortsatt har 

verksamheter ibland svårt att avsätta tillräcklig tid 

för personal att delta. De verksamheter som hittills 

genomfört visar goda utvärderingssvar och uppger 

att den nya kunskapen kommer att ge god nytta. En 

öppen seminarieserie planeras för 2019  

  

D, Ordinarie förbundsbekostad verksamhet 

Gröna Vägen och Vägen Framåt har påbörjat en 

process kring att hitta gemensamma punkter och 

synergieffekter och Ny kraft och Aktiv hälsa bedöms 

vara rustade för att kunna föra vidare tillämpning av 

ACT inom ramen för sina respektive uppdrag. 

Diskuteras hur antalet personer som tar del av 

aktivitet i annan kommun än där de är skrivna 

fördelas. Antalet bedöms vara fortsatt litet och 

uppgifter redovisas i verksamhetsberättelse.  

 

E, Samordningsprocesser  

Ulricehamn är gott på väg mot ett team och kommer 

att processledas i uppstart som inleds med chefsmöte 

Även privat utförare kommer att erbjudas medverka 

 

B, Informationen noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C, informationen noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D, informationen noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E, Informationen noteras 

56 Avtal 2019 

Verksamhetsplan 2019 -2021 är beslutad och  

statlig tilldelning blev 9 087 tkr som beräknat.  

Styrelsen diskuterar specifika uppdrag:    

Gröna vägen & Vägen framåt, ny samverkansform.  

Ny Kraft och Aktiv hälsa, att ACT integreras i 

utförandet. 

 

 

Styrelsen fastställer att 

specifika uppdrag ska avtalas 

och utser vice ordförande att 

teckna avtal med berörda 

utförare. 

 

57 Styrdokument 

Enligt beslut 22/3 2018 har översyn av förbundets 

styrdokument skett och registerförteckning över 

personuppgiftsbehandling har upprättats. Justeringar 

bedöms behövas bland tidigare styrdokument.   

Styrelsen beslutar att avsätta 

personalresurs till att 

kvalitetssäkra styrdokument 

inför styrelsens möte i mars   
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58 Utvecklingsdag för Styrelse, diskussionspunkt om tema 

 

Grundläggande är att information om förbundet behövs både till parterna generellt 

och till nya ledamöter. Avsätt mycket tid av dagen till att ge alla en gemensam bas 

om vad uppdraget innebär och lite historik om förbundet. 

 

Förslag kring individinriktat är sedan tidigare att be personliga ombud presentera 

olika målgruppsbehov. Det kan kompletteras med Krami/För-Krami gruppen. Borås 

stad önskar lyfta den målgruppens behov med övriga parter.  

 

SGInoll samverkansprocesser nämns som en intressant del att fördjupa kunskap om, 

och attityder och förhållningssätt ytterligare intressant tema kring strukturpåverkan. 

 

Viktigt att titta på om vi gör rätt saker. Utgå från vad vi gör idag. Är t ex.Sociala 

företag förbundets prioritet att jobba med eller finns det andra som bör göra det, om 

det ska göras? Behöver grundas med förståelse om vad det sociala företaget innebär. 

 

Kartläggningar av behov av utbildning bör vidgas till att omfatta ytterligare grupper 

än de som specifikt utför förbundets insatser, kanske nå fler av parternas personal.  

Utbildning, ACT i egna led. Hur kan skolan arbeta så att fler elever och 

hemmasittare nås av ACT och hur arbetar vi med det i andra personalsammanhang? 

  

Sprida samverkan mellan kommunerna. Lyfter hur bra effekt det blev av att byta 

deltagarplatser som det gjordes i Krutprojektet mellan Herrljunga och Vårgårda.  

 

Familjecentraler. Samhällsinformation genom familjecentraler är ett sätt att nå 

kvinnor som inte annars nås. Viktigt att nå både kvinnorna och männen. 

 

Försäkringskassan ser behov av att under dagen ge insikt i de verksamheter som 

redan finns och att lära ut om hur teamen vid vårdcentralerna fungerar. 

 

 

59 

 

Mötesplan 2019, Förslag: 

31/1 styrelse 08.30-12.00 (årsredovisning fastställs) 

15/3 styrelse och utvecklingsdag, 08.30-16.00 

(styrdokument fastställs) 

medlemssamråd m eftermiddagskaffe 14.30-16.00 

26-27/3 Nationella Finsamdagar i Stockholm 

21/5 styrelse 08.30-12.00, (tertialrapport fastställs) 

11/9 styrelse 08.30-12.00, (delårsrapport fastställs) 

 13/11 samordningsförbundets dag förmiddag 

(Förslag på tema ”Nya koncept”, med 

presentationer).  

Styrelsemöte eftermiddag (verksamhetsplan 

fastställs). 

6/12 styrelsemöte 08.00-10.00 med julfrukost. 

 

 

 

Styrelsen fastställer 

mötesplanering 2019 

31/1 08.30-12.00 

15/3 08.30-16.00 

21/5 08.30-12.00 

11/9 08.30-12.00 

13/11 heldag 

6/12 08.00-10.00 

 

Styrelsen uppmuntras att delta 

vid Nationella konferensen i 

Stockholm 26-27/3 på 

förbundets bekostnad. 

60 Övriga frågor, mötet avslutas Mötet avslutas. 
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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Torsdag den 31 januari 2018 08.30-12.00  

Plats Borås, Österlånggatan 72, Arbetslivsförvaltningens lokal Vävsalen 

   

 

Beslutande 
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen  

Sofia Sandänger, Försäkringskassan  
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

 

Ersättare 

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun  

 

Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 

 

Omfattning 

§§ 1-10 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Ordförande Cecilia Andersson  

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Justerare Liselotte Andersson  
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§§ Ärenden             Beslut 

 
1 

 

Mötet öppnas 

Ordförande hälsar välkommen och mötesdeltagarna 

presenterar sig. 

 

 

Dagordningen godkänns. 

2 Val av justerare 

 

Liselotte Andersson justerar 

3 Föregående protokoll, den 12/12 2018 

 

Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se  

Informationsuppdrag till kommunpolitiker har 

påbörjats. Verksamhetsavtalen är tecknade och 

översyn av styrdokument pågår. 

 

 

 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

 

4 Konstituering, val av ordförande och vice 

ordförande, samt tid för förordnandet. 

 

Enligt befintliga rutiner väljs ordförande och vice 

ordförande så att en politiker från region eller 

kommun och en statlig tjänsteman som representant 

för arbetsförmedling eller försäkringskassan 

samtidigt utgör presidium. Kontinuitet i 

ordförandeskap är att föredra. 

 

Inför kommande revision noteras att kommunerna 

och Västra Götalandsregionen ska utse en gemensam 

revisor i samråd och att det kan ske vid kommande 

ägarsamråd / medlemssamråd 

 

 

Styrelsen beslutar att 

presidium väljs för två år. 

 

Cecilia Andersson väljs som 

ordförande. 

 

Sofia Sandänger väljs som 

vice ordförande. 

 

Förbundschef får i uppdrag att 

förmedla information kring 

revisionsuppdraget så att 

punkten kan diskuteras i 

samband med kommande 

ägarmöte.  

5 Avstämning av mötesplan 2019 

 

15/3 styrelse och utvecklingsdag, 08.30-16.00 

medlemssamråd m eftermiddagskaffe 14.30-16.00 

21/5 styrelse 08.30-12.00,   

11/9 styrelse 08.30-12.00,  

13/11 samordningsförbundets dag m styrelsemöte  

6/12 styrelsemöte 08.00-10.00. 

 

 

Styrelsen fastställer  

mötesplanen och uppmuntrar 

medverkan vid nationell 

konferens 26-27/3 

Finsamdagar i Stockholm, 

Program skickas  

6 Internkontroll 

 

Vice ordförande har utfört stickprov av utbetalningar 

enligt befintlig rutin. Tre stickprov redovisas.   

 

 

 

Styrelsen godkänner årets 

första internkontroll. 

7 Årsredovisning 

 

Förslag till verksamhetsberättelse 2018 samt  

PM från revisorsbiträde bifogades med kallelse.    

 

 

Styrelsen fastställer 

årsredovisning för 2018.  
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Biträden från PWC har granskat bokföringen inför 

sammanträde mellan regionens förtroendevalda 

revisor och av staten utsedd revisor, från Deloitte. 

 

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva 

frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet 

 

Digital kopia sänds till 

revisorer.  

När revisionsberättelse 

inkommit sänds redovisning 

och revisionsberättelse till 

samtliga medlemmar för fråga 

om ansvarsfrihet. 

 

Beredningsanvariga inbjuds 

till dialog med styrelsen. 

Presidiet fastställer dag och 

form. 

 

8 Verksamhetsuppföljning   

  

A, ESF-projekt Positiv Rörelse fungerar väl och har 

två kommande strategiska dagar. Inbjudan skickas 

separat. (Space och Point upphör som projekt idag) 

 

B, Ordinarie förbundsbekostad verksamhet 

Implementering av Space, nytt presentationsmaterial 

Avtal med Fristad folkhögskola. Nya rutiner för 

urval av deltagare. ACT och Studiesteget går vidare 

genom Point. Rutiner för Vägen framåt ses över för 

att ha tydliga remissvägar och få bästa nyttjande. 

Två väsentliga förändringar kan påverka kansliet:  

Förbundet hyr lokaler för kansliet av Arbetslivs-

förvaltningen som i nuläget behöver lokalerna för 

egen personal. VG- regionen har inlett samtal och 

varnat för eventuell uppsägning av arvodeshantering. 

 

C, Samordningsprocesser  

S.k. ”team” finns i Mark, Bollebygd (ej vård), Borås 

(Boda och Herkules) och Svenljunga. Närmast för 

uppstart är Ulricehamn, Vårgårda.  SGI Noll rutiner 

är aktuella för att uppdateras. Önskas ytterligare 

kompetensutveckling om varandras olika uppdrag. 

  

D, Kommande planer, Projekt Puls  

Pernilla axlar rollen som projektledare och har börjat 

förankra utförande med kommunernas 

arbetsmarknadsenheter och berättar kort om de olika 

metoder som ska användas och om jämställdhets-

arbete. Information NeuroAct sprids separat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/Styrelsen tar del av 

informationen och uppmanas 

ta aktiv del av projektet. 

Uppmuntran att delta i 

kommande utbildningsdagar 

enligt separat inbjudan. 

 

B/ Styrelsen tar del av 

informationen och noterar 

särskilt risker kring behov av 

nya lokaler för kansliet och 

eventuell uppsägning av VG-

regionens hantering av 

arvoden och reseersättning.  

 

 

C/ Styrelsen tar del av 

informationen 

 

 

 

 

 

D/ Styrelsen tar del av 

informationen och får separat 

information om Neuro-Act för 

att kunna erbjuda i egna 

organisationen. 

. 
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9 Aktuellt från Parterna 

  

Styrelsen tar del av kortfattad information i varandras viktiga aktuella frågor:  

 

Vårgårda kommun kommer att arbeta mer aktivt med unga i olika yrkesinriktade 

spår enligt DUA, delegation unga i arbete. 

Nya former kommer att tillämpas för att ge stöd till personer med missbruk, 

framförallt unga. 

 

Arbetsförmedlingen påverkas av det höga varsel som lagts och hur uppdraget ska 

se ut. Att extratjänsterna försvinner är en stor förändring. Sannolikt stänger många 

av de mindre kontoren. 

 

Tranemo kommun tänker som Vårgårda nytt för personer som tidigare placerats på 

behandlingshem. 

 

Försäkringskassan har ändrat geografisk indelning och ökar antalet handläggare. 

Även för ledning och styrning kan omorganisation förväntas. 

 

VG-regionen ser behov av förändringar för en mer sammanhållen vård för barn och 

unga. Kommundialoger kommer att föras vidare i den frågan. Införandet av ett nytt 

journalsystem kommer att påverka område efter område till dess att det nya systemet 

helt tagits i bruk och nyttan kan ses. Diskussion pågår nationellt om SIS kring en 

liten men svår målgrupp som behöver gemensamma grepp. 

 

Svenljunga kommun noterar att för unga kriminella behövs insatser för hela 

familjerna, och inte bara den enskilde 

 

10 Övriga frågor, mötet avslutas 

 

CSR, Corporate Social Responsibility 

Förbundet har varit medlemmar i två år i nätverket 

CSR Västsverige. Årskostnaden är 3000 kr. 

Förbundet har haft aktiv nytta av medlemskapet i 

attitydpåverkans-arbetet för Point. Pulsprojektet ska 

också arbeta med social hållbarhet och kan ha 

fortsatt konkret nytta av medlemskapet. Protokoll 

(20171213) säger ett års förlängning och att 

styrelsen sedan ska göra en ny prövning av fortsatt 

medlemskap.   

 

 

Medlemskapet kan förlängas i 

motsvarande perioder som 

förbundet finansierar arbete 

med CSR-frågor om 

hållbarhet och attitydpåverkan 

(inom projekt eller 

förbundsarbete).  

 

 

Mötet avslutas. 
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Mötesanteckningar från Folkhälsopolitiska rådet 
2019-01-22 

 
 
 
Närvarande:     
Gunnar Andersson ordf. kommunstyrelsen 
Börje Aronsson ordf. tekniska nämnden 
Christina Glad ordf. bildningsnämnden 
Eva Larsson  ordf. socialnämnden 
Anette Rundström  vice.ord socialnämnden 
Viveca Lundahl folkhälsoutvecklare 
 
 

 Presentationsrunda 
 

 Vad är folkhälsa/folkhälsoarbete? Agenda 2030/Nationellt/Regionalt/Lokalt perspektiv 
Undertecknad presenterar bl a Folkhälsopolitikens övergripande mål och dess 8 målområden samt 
Agenda 2030 med dess 17 globala mål.   
 

 Samverkansavtal mellan HSN:s och Herrljunga kommun, 2017 – 2020, avseende folkhälsotjänst 
och lokalt folkhälsoarbete 
Undertecknad informerar om avtalen som avser samverkan och samfinansiering av folkhälsotjänst 
samt lokalt folkhälsoarbete. 
 

 Reglemente 
Undertecknad informerar kort om att det finns reglementbestämmelser för Folkhälsopolitiska rådet, 
Herrljunga kommun. Dokumentet var giltigt t o m 2018-12-31. Mötet beslutar att till nästa möte, 
ledamöterna synar reglementet så rådet kan enas om en revidering. 
 

 Verksamhetsplan 2019 och Verksamhetsberättelse 2018  
Undertecknad informerar kort om dessa dokument. 
 
Alla dokument som redogjordes för finns att hitta på K: Politikplatta; FHPR 
 

 Nästa möte: 16 april kl.10–12.30 
Lokal: Nossan 
 

 
 
 
Vid anteckningarna/Viveca Lundahl 
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Förord

Ekonomirapporten belyser landstingens, regionernas och kommunernas eko -
nomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska ut -
veck lingen på nå gra års sikt. Den ges ut av Sveriges Kommuner och Lands -
ting (skl) två gånger per år. Kalkylerna i denna utgåva avslutades den 12 de -
cem ber. De sträcker sig fram till år 2022.
Under lång tid har ekonomer varnat för en kommande period med be svär -

lig demografisk utveckling. I denna rapport beskrivs olika tecken som tyder
på att denna period har inletts, men också hur detta har motverkats av en
stark tillväxt i den svenska ekonomin. Vi ger också en bild av vad som händer
framöver när nu allt tyder på att vi passerat toppen av högkonjunkturen och
en svagare tillväxt väntas framöver.
Därutöver beskrivs och analyseras en rad andra utmaningar, bland annat

kraftigt ökande kostnader för landstingens läkemedelsförmån och hur olika
statliga åtgärder driver på sektorns kostnader inom ett flertal områden.
I ett separat kapitel diskuteras hur sektorns utmaningar kan hanteras ge-

nom olika åtgärder. Kan verksamheterna effektiviseras genom användande
av ny teknik? Kan samarbetet med staten förbättras? Behövs nya intäktskäl-
lor? Behöver vi arbeta längre?
På vår webbplats skl.se kan du hitta ett urval underlag från våra rapporter

på sidan Sektorn i siffror. Presentationer med diagram över kostnader och in-
täkter finns att ladda ned.
Rapporten är utarbetad av tjänstemän inom förbundets sektion för ekono-

misk analys. Rapporten har inte varit före mål för politiskt ställningstagande.
De som har deltagit i arbetet och som kan svara på frågor framgår av för-

teckningen på sidan 2. Även andra medarbetare inom skl har bidragit med
fakta och värdefulla synpunkter. Därutöver får vi stor hjälp av engagerade eko -
nomer och andra medarbetare i kommuner och landsting via våra olika nät-
verk, dagliga kontakter och enkäter.
Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som deltagit i framtagandet av denna

rapport!

Stockholm i december 2018

Niclas Johansson
Sektionschef,
Avdelningen för ekonomi och styrning

Sveriges Kommuner och Landsting
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Sammanfattning

Sedan länge har ekonomer varnat för den tid som nu har inletts.
Under 1990-talet började det stå klart att den demografiska ut-
vecklingen kommer att ställa höga krav på välfärden från 2015
och framåt. Hittills har dessa varningar inte resulterat i den för-
svagning av ekonomin som förutspåtts. För kommunsektorns del
beror det främst på den snabba ökningen av intäkter som kom-
munerna, landstingen och regionerna haft. Det reala skatteun-
derlaget har ökat nästan dubbelt så snabbt per år sedan 2007,
jämfört med åren 2000 fram till 2007. Men kommande period
bjuder på betydligt sämre förutsättningar.

Utifrån vår samhällsekonomiska bedömning och ett antagande om att kost-
naderna i sektorn ökar i takt med de demografiska kraven, det vill säga en
oförändrad personaltäthet, uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader
motsvarande 43miljarder kronor fram till 2022. Det baseras på ett samman-
taget resultat på 1 procent som andel av skatter och statsbidrag, vilket ligger
under målet för god ekonomisk hushållning. Flera företrädare från olika par-
tier har uttalat en vilja att öka statsbidragen. Om vi i Sverige skulle ha ett
system med värdesäkrade statsbidrag, skulle dessa öka med 17,5 miljarder
kro nor fram till år 2022. Resterande 25,5 miljarder skulle kommunsektorn i
så fall ändå få ansvara för, om inte staten skulle skjuta till ytterligare medel.
Det innebär omfattande effektiviseringsbehov och ändrade sätt att bedriva
verksamheten i sektorn, en utveckling som redan påbörjats.
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Lång period av tillväxt och starkt ökande skatteunderlag

Nu närmar vi oss slutet på den starka tillväxt som lett till högkonjunktur. Vi
bedömer att toppen på högkonjunkturen nu har passerats, även om arbets-
marknaden fortsatt är stark. Ekonomin har drivits av en stark internationell
tillväxt som tillsammans med en försvagad krona påverkat svensk exportsek-
tor positivt. Det kraftigt ökande bostadsbyggandet har också varit en stark
injektion i den svenska ekonomin. Tecknen är många på att en försvagning av
ekonomin är i antågande. Den globala tillväxten håller på att växla ned till ett
långsammare tempo, och byggandet har gått in i en betydligt långsammare
fas. Vi räknar med att bnp kommer att öka med 1,0 procent 2019 och 1,2 pro-
cent 2020. Den viktigaste faktorn för kommunernas och landstingens skatte -
intäkter, nämligen utvecklingen av arbetade timmar, ser ut att vara svag kom -
mande år.
Skälet till den långa perioden av starka skatteintäkter är inte bara åter-

hämtningen efter finanskrisen i sig. Sysselsättningen har ökat snabbare än
under tidigare konjunkturuppgångar. Både arbetskraftsdeltagande och sys-
selsättningsgrad är uppe i de högsta nivåerna sedan före 1990-talskrisen. Det
har haft en positiv inverkan på skatteintäkterna. Möjligen har också arbets -
kraftsbristen blivit mindre än vad som annars skulle ha varit fallet med hän-
syn till att behovsökningen från det demografiska trycket redan är påtagligt,
inte minst inom hälso- och sjukvården. Att nivån nu är så pass hög gör att det
kan vara svårt att ytterligare höja arbetskraftsutbudet.
Tillväxten har också haft en positiv inverkan på de offentliga finanserna, som

visat överskott från 2015. Våra beräkningar indikerar att det offentliga spar -
andet år 2020 behöver förstärkas med cirka en halv procent av bnp, knappt
30miljarder kronor, om nivån för överskottsmålet för offentliga sektorn ska
uppnås. Kalkylerna beaktar den budget för 2019 som riksdagen beslutade om
den 12 december.

Svag ekonomi i landsting och regioner
Trycket har hittills varit mest påtagligt inom hälso- och sjukvården. Det har
märkts på flera sätt. Låga ekonomiska resultat i landsting och regioner som
under de senaste tio åren i genomsnitt inte ens kommit upp till 1 procent
som andel av skatter och statsbidrag, trots att alla landsting och regioner
utom Stockholms läns landsting genomfört en eller flera skattehöjningar
dessa år. En omfattande personalbrist, som till viss del lösts genom att hyra
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Diagram 1 • Ökning av kostnader i fasta priser och realt skatteunderlag
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Bilden visar hur mycket bruttokostnader-
na i fasta priser ökat och hur stor del av
dessa som antas bero på förändringar i
befolkningen. Den orangea delen av stap-
larna avser förändringar som beror på de-
mografin och den gula delen kostnadsök-
ningar, respektive minskningar som kom-
mer av annat. Under 2015 och 2016 ökade
övriga kostnader kraftigt, för att minska
perioden därefter. Anledningen är den
stora flyktinginvandringen under 2015.
Dessa kostnader har ersatts av staten.
Asylsökande ingår inte i befolkningen in-
nan de fått uppehållstillstånd. För perio-
den kommande år gör vi beräkningen att
kostnaderna endast kommer att öka i takt
med demografin. Vilket skulle vara ett
trendbrott jämfört med perioden från
1980-talet, om det sker.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.
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in personal, något som landstingen och regionerna ständigt arbetar för att
hålla tillbaka. Trots fler anställda, samtidigt som man inom hälso- och sjuk -
vården ständigt arbetar med att effektivisera verksamheten, har personal-
bristen gett upphov till att väntetiderna ökat. Mellan 2008 och 2012 kortades
medelvårdtiderna inom slutenvården med 10 procent. Denna utveckling har
sedan avtagit; successivt behandlas allt fler patienter i öppenvård. Det är en-
dast de mest sjuka patienterna som skrivs in i slutenvården, vilket påverkat
vårdtyngden  uppåt. Trots dessa effektiviseringar har kostnaderna i löpande
priser inom hälso- och sjuk vården ökat med 4,2 procent per år sedan 2012. I
fasta priser är ökningen cirka 2 procent per år.
I och med att landstingen och regionerna, i alla län utom tre, nu ansvarar

för hela kollektivtrafiken är det dessa som nu också ansvarar för nästan hela
finansieringen. Kostnaderna för kollektivtrafik har ökat med 75 procent i fasta
priser sedan 2006. Det beror bland annat på ökat utbud, mer spår bun den tra-
fik och ökade miljö- och tillgänglighetskrav.
Den växande befolkningen, nya vårdmetoder och moderniseringsbehov

gör att landstingens och regionernas investeringar ökar rejält. Under perio d en
2018 till 2021 finns investeringsplaner på sammantaget 166miljarder kro nor.
Kommande år ligger det demografiska trycket kvar på en hög nivå. Om kost -

naderna ökar i takt med demografin till 2022 skulle landstingen och regio-
nerna behöva genomföra åtgärder så som nya arbetssätt och arbets me toder,
motsvarande drygt 12miljarder, utan höjda statsbidrag.

Kommunernas ekonomi – från stark till svag
Även kommunerna har fått känna på det demografiska trycket, hittills främst
från barn och unga men ännu inte så mycket från den åldrande befolkningen.
Detta syns bland annat genom omfattande investeringar i förskolor, skolor,
va-anläggningar med mera. Den stora grupp människor som föddes strax ef-
ter andra världskriget är nu 73 år eller yngre och det är först om några år som
de kommer att ha mer omfattande behov av äldreomsorg.
Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit mycket stark.

Skälet är den snabba ökningen av skatteintäkter, och att kommunerna haft
stora intäkter från rea- och exploateringsvinster, positivt finansnetto och
omfattande ersättningar från staten för flyktingmottagandet. I takt med att
dessa intäkter minskar kommer även kommunernas ekonomi att försämras.
Sedan 2010 har kostnaderna ökat med i snitt 4,5 procent per år i löpande pri-
ser, vilket ger en ökningstakt på 1,8 procent per år i fasta priser.
De ekonomiska utmaningarna börjar successivt visa sig i många kommu-

ner, inte minst inom individ- och familjeomsorgen, där bland annat effekter-
na av bostadsbristen och statens minskade ersättningar för ensamkom man -
de har lett till att det senaste årets snabba kostnadsutveckling slår igenom i
budgetunderskott. Det finns även exempel på statliga reformer under 2019
där staten valt att tolka finansieringsprincipen på ett tveksamt sätt. Det ger
ökade kostnader för reformerna utan medföljande finansiering.
Inom skolområdet satsar staten på ett bidrag för likvärdighet som succes-

sivt beräknas öka till 6 miljarder kronor. För att erhålla bidraget får skolor -
nas kostnader inte minska. Risken finns att effektiviseringarna måste bli
desto större inom andra verksamheter, om kommunerna inte kan göra prio-
riteringar utifrån lokala förutsättningar för sin skolverksamhet.
Kommande år ligger det demografiska trycket kvar på en hög nivå. Om

kostnaderna ökar i takt med demografin till 2022 skulle kommunerna behöva
genomföra åtgärder så som nya arbetssätt och arbetsmetoder, motsvarande
31miljarder, utan höjda statsbidrag.
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Hur kan utmaningarna mötas?

Vi räknar med att det behövs effektiviseringar eller ökade resurser på 43mil-
jarder kronor för att klara välfärden på dagens nivå fram till år 2022, med
oförändrad personaltäthet. Statsbidragen är nominellt sett oförändrade om
inga nya beslut fattas, och det finns ingen koppling vare sig till pris- och löne -
ökningar eller till ökade välfärdskostnader som en följd av den demografiska
utvecklingen. De senaste åren har statsbidragen dessutom i allt högre grad
kommit att domineras av att vara kopplade till specifika krav och åtgärder som
ska genomföras för att få medlen, vilket gör att de inte ger den effekt eller den
effektivisering av verksamheten som skulle behövas med tanke på förutsätt-
ningarna. Vi konstaterar också att staten i flera fall inte följer vår tolk ning av
den etablerade finansieringsprincipen, det vill säga att kompensera kom-
munsektorn för ökade åtaganden.
I denna Ekonomirapport diskuterar vi särskilt tre frågor som skl ser har

stor betydelse för de långsiktiga möjligheterna att hantera välfärdens utma-
ningar:
• Samsyn och samverkan mellan stat och kommunsektor
Det behövs bättre förutsättningar för välfärdens utveckling och finansie -
ring. Vi lyfter i rapporten behovet av att dialogen och samsynen mellan
staten och kommuner, landsting och regioner stärks och långsiktigheten i
agerandet ökar. En mer aktiv dialog mellan staten och kom mun sektorn
kan skapa en samsyn kring utmaningar och förändringsbehov som gör det
möjligt att komma överens om gemensamma satsningar för långsiktigt
hållbara förändringar – med ett gemensamt ansvarstagande och utan
statlig detaljstyrning.
Nära vård och god och likvärdig skola är två områden där en ny modell

för samverkan mellan regeringen och skl skulle kunna prövas.
• Ökad användning av ny teknik
En annan viktigt lösning i pusslet för att klara den framtida utmaningen
är självklart också att förändra arbetssätt och arbetsmetoder genom att
bland annat bättre utnyttja ny teknik och digitalisering. Med tanke på den
förväntade ökningen av antalet invånare över 80 år är möjligheten till di-
gitala lösningar inte minst intressant inom äldreomsorgen. Vi belyser i
rapporten därför den potential som finns i redan befintliga tekniska lös-
ningar inom framförallt hemtjänst. Om befintlig teknik används på ett
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Diagram 2 • Ökat gap mellan kostnader och intäkter
Miljarder kronor

 7
10 12

 8

21

31

 15

 31

 43

 0

10

20

30

40

50

2020 2021 2022

M
ilj

ar
de

r k
ro

no
r

Kommuner

Landsting o regioner

Om kostnaderna ökar i takt med befolk-
ningen, det vill säga oförändrad personal-
täthet, skulle gapet mellan kostnader och
intäkter öka till 43 miljarder år 2022.
Många företrädare för politiska partier
har dock uttalat en viljeinriktning att öka
statsbidragen till sektorn. I den budget
som antogs av riksdagen den 12 december
ligger en ökning med 5 miljarder år 2019,
vilket är beaktat i beräkningarna.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.
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klokt sätt finns möjlighet att klara att ge fler brukare god omsorg med bi-
behållen kvalitet även när det blir svårt att rekrytera nya medarbetare.

• Längre arbetsliv
De närmaste årens demografiska utmaningar kommer att ställa högre
krav på ett längre arbetsliv för att klara att finansiera och bemanna välfär-
den när andelen invånare som arbetar annars skulle minska. I rapporten
belyser vi att det senaste decenniets ökade sysselsättningsgrad till stor del
förklaras av en ökad sysselsättning i åldrarna 55–74 år. Som ett exempel
har antalet anställda som är 65 år eller äldre ökat kraftigt i kommuner,
landsting och regioner.

I slutet av Ekonomirapporten resonerar vi kring framtida finansieringsmöj-
ligheter för att klara välfärden på lång sikt. Syftet är att diskutera olika tänk-
bara nya, kompletterande skattebaser.
• Behöver kommuner, landsting och regioner nya intäktskällor?
Behovet av ökade resurser kommande år är särskilt starkt i kommuner,
landsting och regioner samtidigt som finansieringen till stor del vilar på
en skattebas där skattehöjningar ofta ifrågasätts. Om kommunalskattens
ökningstakt ska kunna hållas tillbaka blir sektorn allt mer beroende av
statliga tillskott i form av statsbidrag. Mot den bakgrunden resonerar vi
kring olika alternativ till ökande statsbidrag i form av nya, kompletteran-
de skattebaser. Det kan innebära någon ytterligare skattebas eller en ga-
ranterad del av en statlig skattebas som liksom inkomstskatt ökar i takt
med ekonomin så att kommuner, landsting och regioner kan göra långsik-
tiga antaganden om utvecklingen.
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Samhällsekonomi

Att den svenska konjunkturen nu har passerat toppen framstår
som ett faktum. I korten ligger därmed konjunkturavmattning.
Detta innebär att BNP en tid kommer att öka svagare än den
trendmässiga tillväxten.
Vi skriver nu ner vår prognos för global BNP-tillväxt, vilket in-

nebär en svagare ökning av svensk export kommande år. På hem-
maplan tycks byggboomen vara över och vi räknar med att
bostadsbyggandet minskar under hela 2019. Detta är två huvud-
förklaringar till svag svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020. Den
starka utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden kommer
därmed att brytas, med minskande sysselsättning och stigande
arbetslöshet som följd. Avkylningen av arbetsmarknaden ligger
dock en bit bort. I vår prognos visar sig den svagare arbetsmark-
nadskonjunkturen mer tydligt först år 2020. En svag utveckling
av antalet arbetade timmar medför en dämpning av den kommu-
nala skatteunderlagstillväxten kommande år.

Den svenska konjunkturavmattningen är här

Åren av hög tillväxt, vilka tog Sverige in i högkonjunkturen, ligger bakom oss.
Att toppen på konjunkturen är förbi indikerar att en avmattning i tillväxten
följer – det är den normala konjunkturdynamiken. Detta förlopp har också
synts i våra tidigare prognoser. Inte minst utgör den strama arbetsmark -
naden en tydlig restriktion för fortsatt hög tillväxt i produktionen.
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Det relativt färska utfallet för kvartal tre i år vittnar om en tydlig in broms -
ning i bnp-tillväxten. bnp sjönk till och med något från kvartalet innan.
Bakom nedgången under kvartal tre finns en del tillfälliga faktorer. Och ar-
betsmarknaden visar ännu fortsatt styrka. Vår bedömning är att bnp åter
kommer att stiga under fjärde kvartalet, vilket understödjs av utfall och indi-
katorer den senaste tiden. bnp-fallet under kvartal tre är därmed inte början
på en svensk recession.
Det är viktigt att betona att konjunkturläget i Sverige ännu är starkt och att

avståndet till lågkonjunktur är ganska långt. Vi bedömer alltså inte att ned-
gången 2019 tar Sverige in i en lågkonjunktur; resursutnyttjandet vid ingång-
en av 2020 ligger fortfarande högre än normalt. Först under 2020har vi an tag -
it att samhällsekonomin når ett balanserat resursutnyttjande (se ruta »Ett
scenario för samhällsekonomin« nedan). I beräkningarna antas därmed att
någon lågkonjunktur inte inträffar 2019–2022; rådande högkon junk tur följs
av »normalkonjunktur«.

Global tillväxt växlar ner

Som de flesta bedömare räknar vi med lägre global bnp-tillväxt kom man de
år. En inbromsning i några betydelsefulla ekonomier, som usa, Kina och
Tyskland, är högst trolig 2019, vilket kommer att ge tydligt avtryck i global
bnp och världshandeln. En sådan försvagning understödjs i nuläget av le-
dande indikatorer för tillverkningsindustrin i flertalet regioner. Frågan i nu-
läget för världsekonomin är därmed snarast hur snabb och lång konjunktur-
nedgången blir. På vissa håll beror den förestående inbromsningen i kon-
junkturen på att efterfrågetillväxten bromsas av utbudsrestriktioner. Exem-
pelvis är det tydligt att resursutnyttjandet på arbetsmarknaden i usa är rik-
tigt högt, i likhet med Sverige (diagram 3). 

Vårt scenario för världsekonomin vilar på två centrala bedömningar. För det
första antas en tydlig konjunkturnedgång i usa ske inom loppet av de när-
maste två åren. För det andra antar vi att världsekonomin inte kommer att gå
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Ett scenario för samhällsekonomin 2018–2022

I detta kapitel beskriver vi ett scenario för
samhällsekonomin åren 2018–2022. Analy-
sen av de bortre åren, 2021–2022, bygger på
en bedömning av ekonomins utbuds sida, i
hög grad förankrad i demografin (se rutan
»Analysen av ett balanserat konjunktur-
läge på lång sikt« på sidan 19). Dessa år an-
tar vi ett balanserat resursutnyttjande –
sysselsättning och arbetslöshet bestäms då
utifrån befolkningen och en arbetsmark-
nad i balans. Förloppet dessa år blir »kon -
junktur neutralt«. Beskrivningen av ut-
vecklingen i närtid utgår istället från en
konjunkturprognos för 2019. År 2020 utgör
en länk mellan den kortare efterfrågebe-
dömningen och den långsiktiga utbudsbe-
dömningen. »Prognosen« för detta mellanår
blir därmed ett mellanting av prognos och
kalkyl. I scenariot beskrivs hur konjunktu-
ren försvagas även år 2020. 

Vår prognos innebär högkonjunktur även
2019 – exempelvis överstiger antalet arbe-
tade timmar vid utgången av 2019 den upp-
skattade potentialen. Det kvarstående ga-
pet mellan faktiska och potentiella arbeta-
de timmar i ekonomin sluts sedan (år
2020), varefter fram skrivningen av »sam-
hällsekonomin i konjunkturell balans« en-
ligt ovan alltså tar vid. En rad andra anta-
ganden behövs också för kalkyl åren. Pris-
och löneutvecklingen, samt hur produk-
tion och användning fördelas, baseras i hög
grad på historiska trender. Vi antar att
kpif-inflationen under kalkylåren når
målsatta 2 procent. Prognoser och kalkyler
för den offentliga sektorns ekonomi be-
skrivs i rutan »Statens budget 2019: sena
skattesänkningar till hushållen« på sidan
17 samt i avsnittet »Försvagning av det of-
fentliga sparandet« på sidan 19.
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oskadd från en rad riskfaktorer som i nuläget framstår som tunga orosmoln
(se ruta »Geopolitiska och finansiella risker« på sidan 14). Var och en av dessa
risker kan ge tydliga bakslag för världskonjunkturen.
Den ökade volatilitet som i nuläget syns på finansmarknaden, inte minst

på aktiebörserna, är en indikation på dessa osäkerheter. Flera andra bedö-
mare har på sistone fortsatt att revidera ner sina prognoser för global bnp,
bland andra oecd och imf. Motiven bakom de försämrade utsikterna hand-
lar i hög grad om de riskfaktorer som vi här beskriver. Av naturliga skäl base-
ras vår analys inte på några exakta förlopp över hur dessa geopolitiska frågor
kommer att rullas upp. Sammantaget antar vi dock att dessa faktorer fortsatt
hämmar global tillväxt, då de medför osäkerhet, för investerings- och han-
delsbeslut, liksom på de finansiella marknaderna.

Det ska understrykas att vår omvärldsprognos definitivt utesluter några
»värsta-scenarier«. Exempelvis har oecd uppskattat effekterna på global
bnp av diverse scenarier för ett eskalerande handelskrig, och vår bedömning
ligger långt från sådana mer dramatiska tapp för världskonjunkturen. Den
avmattning vi räknar med för usa inbegriper inte heller någon recession, det
vill säga att bnp för en tid sjunker. Detta har varit relativt vanligt vid kon-
junkturnedgångar i usa. Mot bakgrund av detta kan vårt scenario för världs -
ekonomin framstå som rätt optimistiskt.
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Tabell 1 • BNP-tillväxt i omvärlden
Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

                                                  2016          2017          2018          2019         2020

EU                                             1,9             2,5             2,0              1,8              1,4
USA                                          1,6             2,2             2,9             2,0              1,3
Kina                                         6,7             6,9             6,5             6,2             5,7
Världen                                   3,2             3,8             3,7             3,2             2,7
KIX-vägd*                               2,2             2,9             2,6             2,2              1,9                   

*Global bnp viktad utifrån utrikeshandel enligt kix-index. kix är ett valutaindex baserat på
flöden av varor och råvaror i den svenska utrikeshandeln.
Källa: IMF och Sveriges Kommuner och Landsting.

Gemensamt för flertalet regioner och län-
der är att BNP-tillväxten växlar ner 2019.
Vi bedömer att en av de skarpaste in-
bromsningarna kommer i USA.

Diagram 3 • Överhettade arbetsmarknader i USA och Sverige
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Geopolitiska och finansiella risker – osäkert globalt läge

Det finns i nuläget flera uppenbara osäkerheter och hot för den
globala ekonomin. Vår bedömning har tagit intryck av bland annat
dessa risker:
● Höjda usa-tullar och handelskonflikten mellan usa och Kina.
● Spänningar i Europa – den italienska budgeten samt Brexit.
● Att lågräntepolitiken permanentats på flera håll.
● Skuldsituationen i några av tillväxtekonomierna.

Konsekvenserna av handelskonflikten

Under 2018 har usa antagit en mer protektionistisk hållning ge-
nom att införa tullar på stål och aluminium, omförhandlat nafta
och därefter infört tullar på en rad kinesiska varor. Kina har svarat
med tullar på amerikanska varor i motsvarande grad. Effekterna
av de höjda tullarna har börjat synas i handelsströmmar under
hösten. Även europeiska varor, bland annat bilar, är föremål för
tullar som ännu inte har effektuerats. I november slöts en 90 da-
gars »vapenvila« mellan Kina och usa, men tullarna består och
det är oklart vad nästa steg blir. All form av protektionism kom-
mer att påverka i stort sett alla länder negativt genom de så kalla-
de globala värdekedjorna. Det innebär att ökade tullar och tariffer
kommer att ge högre produktionskostnader för i stort sett samt -
liga varor som produceras.

Utmaningar i EU

Förutom Brexit finns fler utmaningar i Europa, framförallt inom
eurozonen. Under hösten har Italiens regering velat tänja på re-
gelverket inom tillväxt- och stabilitetspakten som reglerar euro -
ländernas finanspolitik. Den italienska regeringen vill öka sitt
budgetunderskott från drygt 1 procent till cirka 2,5 procent. Detta
ligger inom ramen för pakten, men Italiens statsskuld är samtidigt
130 procent av bnp; jämfört med regelverkets »högst 60 procent«.
Förhandlingar pågår och EU-kommissionen diskuterar i nuläget
sanktioner mot Italien. Vi ser en fortsatt konflikt som något som
skulle kunna återuppväcka krisen för eurozonen. Vår syn är att
merparten av de strukturella problemen i eurozonen kvarstår och
att monetära lättnader inte kan avhjälpa problemens verkliga or-
saker, som består i att områdets konkurrenskraft är genomsnitt-
ligt låg och påtagligt ojämn. Det finns därtill ett stort ömsesidigt
beroende mellan stater och de nationella bankerna och risken för
spridningseffekter är uppenbar om den italienska krisen tilltar.
Italienska räntespreadar har hittills under hösten stigit betydligt.

Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Den omröstning om ett framförhandlat avtal med eu, som skulle
ha skett i det brittiska parlamentet den 11 december sköts upp.
Frågan inbegriper i nuläget en politisk strid, där premiärminister
May just har klarat sig i en misstroendeomröstning. Det är i högsta
grad osäkert hur frågan kommer att hanteras vidare men troligen
blir det en omröstning i januari 2019. Huvudalternativen efter en
sådan omröstning kan beskrivas som »Brexit med avtal« respekti-
ve »Brexit utan avtal«, där det senare bedöms få långt större nega-

tiva effekter. Om förslaget till avtal gentemot eu kommer på plats,
skulle Storbritannien omfattas av eu:s regelverk samt bidra med
sin eu-avgift under en övergångsperiod (mars 2019–december
2020). En gemensam tullunion bildas då, mellan eu och Storbri-
tannien, men som endast omfattar varor, innebärande att Storbri-
tannien har förbundit sig att hålla samma standarder som eu. Dä-
remot tappar Storbritannien sitt inflytande i eu:s institutioner.
Denna utgång i frågan bedöms ge negativa ekonomiska effekter,
men mer begränsade sådana. Vad alla fruktar är ett »Brexit utan
avtal«. Då skulle Storbritannien stå utan avtal med eu den 30

mars 2019, innebärande att alla relationer mellan eu och Storbri-
tannien ska regleras i enlighet med wto:s regelverk. Detta skulle
göra alla varor från Storbritannien dyrare, då de övernatt kommer
att omfattas av tullavgifter och tariffer. Handelsflöden kommer
också att fördröjas betydligt när alla varor som passerar gränsen
ska klareras och kontrolleras. Detta skulle ge stora effekter för
näringslivet i såväl Storbritannien som eu. Storbritannien är ett
av de länder inom eu som Sverige har störst handelsutbyte med,
varför många svenska företag riskerar att drabbas.

Monetära stimulanser som permanentats

Sedan finanskrisen utbröt för tio år sedan har global ekonomisk
politik och finansmarknaderna i hög grad präglats av oerhört ex-
pansiva åtgärder från flera centralbanker. På flera håll tycks dessa
stimulanser ha permanentats. Detta är i sig olyckligt för den glo-
bala ekonomins motståndskraft; den penningpolitiska ammuni-
tionen är på vissa håll redan rätt uttömd. Om den normala stabili-
seringspolitiska åtgärden vid en konjunkturnedgång är »att sänka
räntan«, kan nulägets lågräntepolitik komma att ifrågasättas, spe-
ciellt i de fall där finanspolitiken är bakbunden av svaga budgetar
och höga skulder.

Skuldsituationen hos några av tillväxtekonomierna

Flera tillväxtländer närmar sig ett läge som liknar »Asienkrisen«
1997. I takt med att den amerikanska dollarn har förstärkts under
året har valutorna i framförallt Argentina och Turkiet försvagats,
med 50 respektive 40 procent under 2018, men även länder som
Brasiliens och Indiens valutor som har tappat i storleksordningen
15–20 procent mot US-dollarn. Detta har medfört att ländernas
skulder i us-dollar har blivit dramatiskt dyrare under året. En del
av dessa skulder består av lån som länderna fick av usa i samband
med finanskrisen 2008. Det har bland annat visat sig i att Argenti-
na, för att undvika en statsbankrutt, har varit tvunget att ansöka
om nödlån från imf. Även den turkiska liran har tappat kraftigt
mot euron. Många företag och privatpersoner har lån i euro hos
europeiska banker, vilket utgör en risk för kreditförluster för
banksystemet. Några av dessa skeenden är tydligt landspecifika.
Inte desto mindre kan valuta- och skulddynamiken, om den glo-
bala konjunkturen viker, ge en betydande negativ impuls för
världsekonomin.
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Högre ränteläge i Sverige runt hörnet

Situationen för Riksbanken är idag helt annorlunda än den vi hade för några
år sedan. kpif-inflationen1 i Sverige har sedan en tid kommit upp på nivåer
i linje med målet om 2procent och har de senaste 24månaderna i genom snitt
varit just 2,0procent. En annan viktig omständighet är de åtstram ning ar som
några andra centralbanker lanserat. Inte minst har den amerikanska cen tral -
 banken Federal Reserve (fed) hunnit långt i sin räntehöj nings cykel; styr -
 räntan i usa har sedan 2015 höjts från 0,25 till 2,25 procent till idag. Att
centralbankerna i Norge och Storbritannien i år också höjt sina respektive
styrräntor är viktiga steg för ett högre ränteläge hos viktiga handelspartners
till Sverige. Detta mildrar de »negativa effekterna« – på kronkursen, utrikes -
handeln och importpriserna – av de räntehöjningar som vi bedömer att Riks -
banken kommer att leverera.

Utsikterna för att inflationsmålet fortsatt ska nås de kommande två åren ser
nu goda ut. Visserligen bedömer vi att den starka impuls på kpif-inflationen
som uppgången i energipriserna gett, både 2017 och 2018, framöver kommer
att upphöra och tidvis reverseras 2019. Vi räknar med att kpif-inflationen
ändå kommer att hamna något över 2 procent de kommande två åren. På
basis av dessa utsikter räknar vi med flertalet reporäntehöjningar kom man -
de år, och en första sådan nu i december i år2. Den gradvis allt högre styrrän-
tan kommer att bidra till ett högre ränteläge i Sverige, såväl för korta som
långa marknadsräntor. Vi antar därtill en viss generell ökning av globala ob-
ligationsräntor, som följd av penningpolitiska åtstramningar i omvärlden el-
ler förväntningar därom, vilket inverkar även på svenska räntor. Det stigande
svenska ränteläget kommer att ge en gradvis men tydlig förstärkning av den
nu så svaga svenska kronan3. Denna utveckling kommer att påverka svensk
export negativt framöver. Men vi bedömer att den svagare efterfrågetillväx-
ten för exportmarknaden blir långt mer tongivande.
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1. KPIF är ett index som beskriver konsumentpriserna, likt KPI. Vid beräkningen av KPIF exkluderas effek-
ten av förändringar i räntesatsen för bostadsräntor. Förkortningen KPIF kommer från frasen »KPI med fast
ränta«.
2. Att höjningen lika gärna kan komma att ske i februari 2019 var vår aktuella bedömning vid vårt räk-
nestopp. Beräkningarna baseras på en höjning i december 2018.
3. Utifrån KIX-indexet har kronan inte på åtta år varit lika svag som den har varit i genomsnitt i år.

Tabell 2 • Priser, räntor och växelkurser
Procentuell förändring om inte annat anges

                                                  2017          2018          2019         2020         2021          2022

KPIF                                         2,0              2,1             2,2             2,2             2,0             2,0
KPI                                            1,8             2,0             2,6             3,0             2,9             2,8
Basbelopp, kr                 44 800     45 500     46 500     47 600    49 000     50 400
10-årsränta*, %                    0,7             0,7              1,4             2,4              3,1             3,2
5-årsränta*, %                     –0,1              0,1             0,8              1,8             2,6             2,8
Kortränta*, %                      –0,7           –0,7            –0,1             0,6              1,4              1,9
Reporänta, %, dec           –0,50        –0,25          0,25           1,00            1,75           2,25
EUR/SEK                              9,63         10,25          9,74          9,47           9,36          9,30
USD/SEK                             8,55          8,69          8,48           8,15          8,06          8,00
KIX-index                            112,9          117,6           111,6          108,1         106,8        105,0

*Årsmedelvärde.
Källa: Macrobond, Statistiska centralbyrån, Sveriges Riksbank och Sveriges Kommuner och Landsting.

Stigande bostadsräntor beräknas driva
upp KPI-inflationen kommande år. Upp-
gången för svenska räntor väntas bli stör-
re än för flera andra valutor, varför den
svenska kronan bedöms bli starkare.
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Byggboomen förbi – bostadsbyggandet sjunker

Hand i hand med den svaga exportprognosen ser vi även en svacka för närings -
livets investeringar, vilket inte är ovanligt när tillverkningsindustrin träffas
av vikande exportefterfrågan. Med anledning av den svaga tillväxten såväl för
export som inhemsk efterfrågan 2019–2020 räknar vi också med nedväxling i
importtillväxten.

Den enskilt största faktorn bakom den lägre bnp-tillväxten nästa år är en
förväntad nedgång i bostadsbyggandet, vilken antyds av bygglovsstatistiken.
Vi bedömer att fallet fortgår under hela 2019men att nedgången blir relativt
måttlig jämfört med de fall som inleddes 2008och 2011. I början av 2020 antar
vi att nedgången för bostadsinvesteringarna stannar av på en nivå 10 procent
under första kvartalet 2018, vilket med nuvarande statistik utgör den tidigare
volymtoppen. Därefter, år 2020–2022, antar vi en viss ökning. På helårsbasis
antar vi att bostadsinvesteringarna 2019–2022 överträffar samtliga år under
2000-talet – förutom toppåren 2017 och 2018. Dynamiken framöver mellan
byggandet, bopriserna och hushållens ekonomi utgör givetvis en osäkerhet.
Att den stora ökningen för bostadsinvesteringar ligger bakom oss, och att
byggaktiviteten förutsätts att sjunka 2019, har stor betydelse för tillväxtför-
loppet för svensk bnp. Bostadsinvesteringarnas bidrag till bnp-tillväxten
2014–2017 motsvarar i genomsnitt 0,6 procent per år. Denna extra skjuts till
tillväxten upphör alltså och inverkan på bnp-tillväxten blir istället negativ
2019.

Motståndskraften vilar nu på inhemsk konsumtion

I kontrast till den tydliga avmattning vi förutser för export och investeringar
blir utvecklingen för konsumtionen i hushålls- och offentlig sektor mer sta -
bil. Vi räknar med en volymtillväxt för de offentliga konsumtionsutgifterna
kommande år något över årets ökning. Konsumtionen i kom mun sektorn 2019
är en prognos medan åren därefter utgör en demografiskt be tingad fram -
skrivning (se kapitlen om kommunernas respektive lands tings och regioners
ekonomi). Uppgången för den offentliga konsumtionen blir en motkraft till

16 Ekonomirapporten, december 2018 – Om kommunernas och landstingens ekonomi

1. Samhällsekonomi

Tabell 3 • Försörjningsbalans, BNP och bytesbalans
Procent

                                                                     2017          2018          2019         2020         2021          2022

BNP                                                             2,1             2,2              1,0              1,4              1,8              1,8
Import                                                        4,8             2,7              1,2              1,7             2,0             2,7
Hushållens konsumtion                         2,2              1,4              1,7              1,9              1,8              1,9
Offentlig konsumtion                             0,0             0,9              1,0               1,1              1,0              1,0
Staten                                                     –1,6             0,2              1,6              1,4              1,0              1,0
Kommuner o landsting                        0,6              1,2             0,9              1,0               1,1               1,1

Bruttoinvesteringar                                 6,0             4,7             0,2             0,9              1,6              2,1
Lagerbidrag*                                             0,1             0,2           –0,2            –0,1             0,0            0,0
Export                                                         3,2             2,4              1,5              1,9             2,6             2,9
Nettoexport*                                          –0,4            0,0              0,1             0,2             0,3              0,1
Slutlig inhemsk efterfrågan                   2,6              2,1               1,1              1,4              1,6              1,7
BNP kalenderkorrigerad                         2,4             2,3              1,0              1,2              1,7              1,8
BNP per capita (kal.korr. BNP)              1,0             0,6            0,0             0,2             0,7             0,9
Bytesbalans                                              3,7              3,1             3,0             2,9             3,0             3,0

*Bidrag till bnp-tillväxten.
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Svagare inhemsk efterfrågetillväxt be-
döms bli en huvudorsak till lägre BNP-
tillväxt 2019.
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försvagningen av export och investeringar och utgör, liksom vid tidigare kon-
junkturnedgångar, en stabilisator för den svenska ekonomin. Inte minst är
den offentliga sysselsättningen av stor betydelse; den står i vår prognos opå -
verk ad av skeendet inom bygg- och export industrin 2019.
Förutsättningarna är goda för hyfsade ökningar av hushållens konsumtion

kommande år. Även om prognosen inte visar någon inbromsning 2019 för
hushållskonsumtionen så är ökningen framöver betydligt långsammare än
under perioden 2014–2017. Disponibelinkomsterna ökar inte längre lika starkt
till följd av vikande sysselsättning (se nedan).

Det stigande ränteläge som vi antar åren framöver (tabell 2) blir också bety-
delsefullt. Marknadsräntor för krediter till hushåll och företag kommer såle-
des att stiga (se ovan). Vi räknar med en betydande ränteuppgång. Sam ti digt
dröjer det länge innan marknadsräntor kan beskrivas som »höga«, uti från ett
historiskt perspektiv. Hushållens ränteutgifter kommer att stiga avsevärt,
och successivt ta en allt större andel av inkomsterna i anspråk. Vi bedömer
att hushållen i hög grad kommer att jämna ut sin konsumtion över tiden, ge-
nom ett lägre sparande. Därmed antas en rätt stor nedgång för hushållens
sparkvot, som i nuläget är riktigt hög (tabell 4).

Långsam uppgång i arbetslösheten 2019

Den svenska högkonjunkturen syns allra tydligast på arbetsmarknaden. Sys-
selsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet har inte varit lika höga se -
dan innan 1990-talskrisen. Vår prognos är att nedgångar i sysselsättningen
inom primärt bygg- och tillverkningsindustrin får den totala sysselsätt ning -
en att vända ner vid mitten av nästa år. Det fall i sysselsättning som vi räknar
med är tämligen utdraget. Nedgången syns mer tydlig i årsgenomsnitten
först år 2020 (för exempelvis arbetslösheten). Bedömningen vilar på antag -
andet att inte bara offentlig sysselsättning i huvudsak »tuffar på«, utan också
på att sysselsättningen inom tjänstesektorn ligger kvar på höga nivåer.
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Tabell 4 • Hushållens disponibla inkomster, konsumtion och sparkvot
Procentuell förändring respektive procent av disponibel inkomst

                                                                     2017          2018          2019         2020         2021          2022

Real disponibel inkomst                          1,8             2,5              1,3             0,4              1,0              1,4
Hushållens konsumtionsvolym            2,2              1,4              1,7              1,9              1,8              1,9
Sparkvot*, % av disp. inkomst              9,0           10,0             9,6             8,3             7,5              7,1

*Sparkvoten exklusive sparande i tjänste- och premiepensioner.
Källa: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting.

En markant svagare utveckling för hus-
hållens inkomster förutses 2019. Progno-
sen antar att nulägets höga sparande
sjunker.

Statens budget 2019: sena skattesänkningar till hushållen

I och med den utdragna regeringsbildning-
en har inte, som brukligt i september, nå-
gon sedvanlig Budgetproposition för 2019

presenterats. Först presenterades en över-
gångsbudget (15 november) och precis in-
nan publiceringen av denna rapport har ra-
marna för statsbudgeten 2019 beslutats i
Riksdagen. Våra beräkningar beaktar för-
slagen på budgetens inkomstsida, däri -
bland den höjda brytpunkten för statlig in-
komstskatt, det breddade grundavdraget

för pensionärer och det tillkommande
jobbskatteavdraget. Sammantaget antas
dessa skattesänkningar stärka hushållens
inkomster med 13miljarder kronor (mot-
svarande 0,5 procent av de disponibla in-
komsterna). Då dessa förslag har kommit
så nära inpå slutskedet av prognosarbetet
har inte någon följdändring av hushållens
konsumtionsvolym gjorts, på basis av in-
komstförstärkningen.
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När sysselsättningen, mätt både som antal sysselsatta och som antalet arbe-
tade timmar, börjar minska under nästa år räknar vi med en åtföljande ned-
gång i arbetskraftsdeltagandet, vilket motverkar uppgången i den relativa ar-
betslösheten något. Den konjunkturnedgång vi prognostiserar syns därmed
som en svacka för sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet. Ar bets   -
lösheten stiger långsamt under 2019 och 2020. Från och med slutat av 2020
når arbetslösheten 6,8procent, vilket sammanfaller med den beräknade jäm-
viktsarbetslösheten vid denna tidpunkt.

Något högre löneökningar kommande år

Hittills har inte löneökningarna tagit någon vidare fart, trots den fleråriga
högkonjunkturen. Det tycks som om förväntningar om historiskt låga löne -
ökningar delvis blivit självuppfyllande, men vi räknar för kom mande år med
en måttlig uppväxling i löneökningstakten. Att inflationsförväntningarna
har återvänt till inflationsmålets 2 procent är något som kan tala för att löne -
ökningarna framöver kommer att ligga lite högre än de senaste år en, när löne -
bildningen har präglats av betydligt lägre inflations förvänt ning ar. Ser man
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Diagram 4 • Arbetsmarknadskonjunkturen
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Den starka arbetsmarknadskonjunkturen
har passerat toppen och prog nosen visar
en återgång till ett balanserat resurs -
utnyttjande där timgapet sluts 2020.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 5 • Nyckeltal för arbetsmarknaden
Procentuell förändring om inte annat anges

                                                                      2017          2018          2019         2020         2021          2022

Befolkningen 15–74 år [a]                        1,1             0,8             0,5             0,3             0,4             0,5
Arbetskraften [b]                                    2,0              1,4             0,7           –0,4             0,2             0,5
Arbetskraftsdeltagande, [b/a], %     72,7            73,1           73,3           72,8           72,6           72,8
Antal sysselsatta [c]                               2,3              1,8             0,5           –0,7              0,1             0,5
Sysselsättningsgrad, [c/a], %           67,8          68,5          68,5           67,9           67,7           67,8
Arbetslöshet [ (b – c) / b ], %              6,7             6,3             6,5             6,8             6,8             6,8
Arbetade timmar, kal.korr.                     2,1             2,0             0,5           –0,5             0,4             0,4
Lönesumma                                             4,8             4,8             3,8             2,8             3,8             4,0
Timlön, KL*                                               2,2             2,5             3,0             3,3             3,4             3,5
Timlön, NR**                                            2,5             2,8             3,2             3,3             3,4             3,5
Arbetsproduktivitet                                0,2             0,3             0,4              1,7              1,3              1,4
Enhetsarbetskostnad                              2,3             2,4             2,8              1,6             2,0              2,1

*kl = Konjunkturlönestatistiken.         **nr = Nationalräkenskaperna.
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Det samhällsekonomiska scenariot utgår
från att den flerårigt låga produktivitets -
tillväxten upphör i samband med en ned-
gång i sysselsättningen 2019–2020.
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till den på makronivå svaga produktivitetsutvecklingen i Sverige så indikeras
att kostnadstrycket kan vara på väg upp, utifrån den så kallade enhetskostna-
den. Detta mått, som beaktar den sammantaget låga tillväxten i arbetspro-
duktivitet, indikerar att kostnaden »per produ ce rad enhet« åren 2016–2018
ökar med omkring 2,5 procent per år i genomsnitt, trots överlag rätt måttliga
lönelyft. Detta utgör mer än en fördubbling jämfört med 2013–2015, då en-
hetskostnadsökningen var i genomsnitt 1 dryg procent per år.

Försvagning av det offentliga sparandet

Konjunkturens inverkan på det finansiella sparandet för den konsoliderade
offentliga sektorn4 var tydlig vid finanskrisen 2008. Då steg utgifterna i rela-
tion till bnp samtidigt som inkomsterna föll relativt bnp (diagram 5). Däref-
ter, under hela perioden 2009–2014, översteg utgifterna inkomst er na, vilket
innebar ett ihållande negativt finansiellt sparande. Det är först un der de se-
naste tre åren, som kännetecknas av högkonjunktur, som det offentliga spa-
randet har varit positivt. 2017 uppgick överskottet till 1,5 procent av bnp.
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4. Finansiellt sparande är ett saldomått enligt Nationalräkenskaperna (NR). Finansiellt sparande för den
konsoliderade offentliga sektorn är skillnaden mellan inkomster och utgifter (enligt NR) för »summan av«
statlig och kommunal sektor (kommuner och landsting) samt ålderspensionssystemet.

Analysen av ett balanserat konjunkturläge på lång sikt

På längre sikt baseras den samhällsekono-
miska analysen på en framskrivning som
hängs upp på arbetsmarknad och demogra-
fi. Detta kan beskrivas som att det varken
råder hög- eller lågkonjunktur. Den faktis-
ka arbetslösheten sammanfaller kalkylåren
2021–2022med den uppskattade jämvikts -
arbetslösheten. I slutet av 2020 sluts gapet
mellan faktiska och potentiella timmar så
att sysselsättningsutvecklingen, mätt som
antalet arbetade timmar, under 2021–2022

följer den beräknade potentialen. Denna
potential bygger på uppskattningar utifrån
hur arbetskraftsdeltagandet, sysselsätt-
ningen och arbetslösheten har sett ut hi-
storiskt. Analysen bygger på scb:s senaste

befolkningsprognos och vi beaktar befolk-
ningens sammansättning efter kön och ål-
der. En underliggande trend är ett ökat ar-
betsutbud hos personer i höga arbetskrafts -
åldrar, vilket höjer de potentiella timmar-
na. En annan strukturell förändring, som
går i motsatt håll, är en högre andel utri-
kesfödda med kort vistelsetid i Sverige.
Detta dämpar timpotentialen. En osäker-
het i dessa bedömningar handlar om i vil-
ken grad de senaste årens uppgångar i sys-
selsättningsgrad och arbetskraftsdeltagan-
de utgör en strukturell förändring, och inte
bara är en följd av konjunkturuppgången.
Vår bedömning är att detta i hög grad rör
sig om en strukturell förstärkning.

Diagram 5 • Den offentliga sektorns inkomster och utgifter
Procent av BNP
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I samband med finanskrisen minskade in-
komsterna som andel av BNP och har där -
efter inte kommit upp på 2007 års nivå. I
och med att utgifterna som andel av BNP
minskat efter 2014 har sparandet ändå va-
rit positivt. Framåt räknar vi med ett
krympande överskott och på sikt under -
skott i det offentliga sparandet.

Källa: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet samt Sveriges Kommuner och Landsting.
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Förstärkningen sedan 2014 beror till lika delar på att inkomsterna ökat och
utgifterna minskat i relation till bnp. I år och nästa år räknar vi med fort sat -
ta, men lägre, överskott.
Den relativt goda tillväxt som vi sett i år har till viss del motverkat den för-

svagning av det offentliga sparandet som låg i statsbudgeten för 2018. I våra
beräkningar landar vi på ett finansiellt sparande strax under en procent av
bnp för i år. Förutom förslagen i budgetpropositionen, vilka har bidragit till
stora utgiftsökningar, så faller inkomstkvoten till följd av att inkomsterna
från kapital- och företagsbeskattningen, efter några år av exceptionellt höga
inkomster, faller tillbaka till mer normala nivåer. Utgifterna i år stiger något
långsammare än bnp, trots förslagen i budgetpropositionen. Det följer av
svaga utgiftsökningar, dels för arbetslöshet och ohälsa, dels för de migra-
tionsrelaterade utgifterna.
Nästa år räknar vi med att inkomstkvoten faller, till största del på grund av

de skattesänkningar som statsbudgeten för 2019 medför. Vi har tagit hänsyn
till den reservation av övergångsregeringens budget som Moderaterna och
Kristdemokraterna lade fram och som röstades igenom av riksdagen den 12
december. Enligt Finansutskottet innebär reservationen att statens skatte -
intäkter reduceras med 13,5miljarder kronor. Vi har därmed tagit hänsyn till
detta, bland annat att grundavdraget för pensionärer höjs och att ytterligare
ett jobbskatteavdrag införs.

Samtidigt som skattekvoten minskar så förväntas utgifterna stiga med drygt
en halv procentenhet av bnp. På utgiftssidan har vi tagit hänsyn till de ökade
generella statsbidragen till kommunsektorn som anges i stats budgeten för
2019. Det finansiella sparandet försämras därmed och uppgår till 0,1 procent
av bnp. Det offentliga sparandet når därmed inte upp till det nya överskotts -
målet som gäller från och med 2019. Detta mål anger att en tredjedels procent
av bnp nås över tiden.
Från och med 2020 gör vi inte någon egentlig prognos för samhällsekono-

min. Den beräkning vi presenterar är istället en konsekvenskalkyl, givet ett
an tal antaganden. Den offentliga sektorns inkomster bestäms då utifrån trend -
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Tabell 6 • Den offentliga sektorns finanser
Procent av BNP

                                                                     2017          2018          2019         2020         2021          2022

Inkomster                                                 49,8            49,1           48,9           48,6           48,6           48,6

varav skatter o avgifter                      44,8           44,1          43,8           43,5           43,3           43,2
Utgifter                                                      48,3           48,2           48,8           48,9           48,7           48,8

Konsumtion                                          26,1          26,0           26,3          26,4          26,4          26,4
Investeringar                                          4,5             4,6             4,7             4,7             4,5             4,5
Transfereringar                                     17,2            17,1            17,2            17,1           17,0           16,9

varav hushållstransfereringar          13,9            13,7            13,7            13,6            13,5           13,4
Ränteutgifter                                          0,5             0,5             0,6             0,7             0,9              1,0
Finansiellt sparande                                 1,5             0,9              0,1            -0,2            -0,2            -0,2

Staten                                                       1,7              1,5             0,7             0,3             0,2              0,1
Ålderspensionssystemet                    0,0              0,1              0,1              0,1              0,1             0,2
Kommunsektorn                                  -0,2           -0,6           -0,7           -0,7           -0,5           -0,5
Maastrichtskuld                                    40,8           37,3           36,2            36,1           35,6           35,3

Nettotillgångar                                      26,6          29,0           29,1           28,9           28,7           28,5
Budgetförstärkning för att nå
överskottsmålet                                                                                               0,6             0,5             0,5

Källa: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
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framskrivningar av skattebaserna, medan skattesatserna hålls kon stan  ta –
däribland kommunalskattesatsen. På utgiftssidan bibehåller vi er sätt nings -
gra den i transfereringssystemen, så att sjukpenning, föräldrapenning med mera
följer löneutvecklingen i ekonomin. Den kommunala konsumtionen föl jer
de demografiska behoven: barnomsorg och skola följer utvecklingen av anta-
let barn medan äldreomsorg följer förändringen av antalet äldre och så vi -
dare. Vi antar i vår kalkyl att kommunsektorn når ett resultat på 1 procent av
skatter och bidrag. För att åstadkomma det låter vi statsbidragen öka – för att
täcka stigande utgifter.
Givet de antaganden vi gör leder vår kalkyl till underskott i de offentliga fi-

nanserna från och med 2020 och framåt. Inkomsterna understiger utgifterna
perioden ut (diagram 5). För att nå upp till ett överskott i samklang med över-
skottsmålet på en tredjedels procent av bnp krävs budgetförstärkningar på
cirka en halv procent av bnp.
Det offentliga sparandet är inte jämt fördelat mellan sektorerna (tabell 6).

Medan staten beräknas få ett överskott på 1,5 procent av bnp i år räknar vi
med att kommunsektorn visar ett underskott om 0,6 procent. Ålderspen -
sions systemet förväntas visa ett svagt positivt sparande. Sammantaget sjun-
ker den offentliga sektorns bruttoskuld i relation till bnp med tiden. Att
skulden sjunker, trots beräknade underskott 2020–2022, följer av det faktum
att bnp i löpande priser stiger varje år.

Medan resultatet för kommuner och landsting sammantaget bestämts till en
procent av skatter och bidrag i kalkylen för åren 2020–2022, visar det beräk-
nade finansiella sparandet i kommunsektorn ett underskott på cirka en halv
procent av bnp (tabell 6). I diagram 6 visas skillnaden mellan kommunsek-
torns resultat (enligt Räkenskapssammandragen, rs) och det finansiella
sparandet (enligt Nationalräkenskaperna, nr). De två saldobegreppen byg-
ger på två olika redovisningssystem där den största skillnaden är hur inve-
steringar redovisas. I nr redovisas hela investeringsutgiften det år den upp-
kommer medan rs enbart redovisar avskrivningskostnaden för investering-
en. Det innebär att investeringsutgiften fördelas ut på det antal år som inve-
steringen skrivs av på. Om investeringsvolymen ökar kraftigt, påverkas det
finansiella sparande betydligt mer initialt än kommunsektorns resultat. Det
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Diagram 6 • Kommunsektorns resultat minus finansiellt sparande och investeringar minus 
avskrivningar
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I takt med att investeringarna ökat i kom-
muner, landsting och regioner har skillna-
den mellan resultatet och det finansiella
sparandet ökat. Trots mycket starka re-
sultat, åtminstone i kommunerna, har det
finansiella sparandet (utgifter minus in-
komster) varit negativt, som en följd av
den höga investeringsnivån.

Källa: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet samt Sveriges Kommuner och Landsting.
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leder således till en skillnad mellan hur resultat och sparande utvecklas när
investeringarna ökar snabbt. Diagrammet visar även den beloppsmässiga
skillnaden mellan investeringsutgifter och avskrivningar. I takt med att inve-
steringarna har ökat i år och föregående år försämras det finansiella sparan-
det mer än resultatet. I år och förra året är skillnaden mellan resultat och
sparande runt 40 miljarder kronor, vilket till största delen beror på att skill-
naden mellan investeringar och avskrivningar har ökat till runt 60miljarder
kronor. År 2016 sticker dock ut, vilket beror på engångseffekter. Specifikt med -
 förde flyktingströmmen hösten 2015 att kommunerna fick extra statsbidrag,
vilka bokfördes på statens budget 2015 (och i nr), medan merparten bokför-
des i rs året därpå.
En konsekvens av kommunsektorns sparunderskott är att sektorns net-

toskuld mer än fördubblas mellan 2017 och 2022, från 1,4 procent av bnp till
3,2 procent.

Skatteunderlagsprognosen blickar framåt från en konjunktur-
topp

2018 ser ut att bli det åttonde året i rad som den reala skatteunderlagstillväx-
ten är högre än genomsnittet för förra konjunkturcykeln (2000–2007). När vi
blickar framåt visar 2019 betydligt mindre ökning av skatteunderlaget än vi
vant oss vid. Orsaken är att den förestående konjunkturavmattningen inne-
bär att sysselsättningstillväxten försvagas, något som endast till en mindre
del motverkas av ökad skillnad mellan löneökningstakten på arbetsmarkna-
den respektive prisökningarna på sektorns kostnader.

För perioden efter 2019 bygger våra beräkningar på att ekonomin når kon-
junkturell balans. Av det följer en minskning av arbetade timmar 2020, som
leder till skatteunderlagets svagaste reala utveckling på länge. Därefter växer
skatteunderlaget på nytt, främst tack vare att sysselsättningen åter stiger och
att skillnaden mellan löneökningstakten på arbetsmarknaden respektive
prisökningarna på sektorns kostnader blir större (diagram 7).
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Tabell 7 • Skatteunderlag och sammanvägd prisutveckling för den kommunala sektorns 
kostnader
Procentuell förändring

                                                 2017          2018          2019         2020         2021          2022

Faktiskt skatteunderlag       4,5             3,6             3,0             3,0             3,9             4,0
Regelförändringar                0,0           -0,6           -0,6            0,0            0,0            0,0
Underliggande                      4,4             4,3             3,7             3,0             3,9             4,0
Prisutveckling                        3,3             2,7             2,8             3,0             3,0             2,8
Realt skatteunderlag              1,1              1,5             0,8              0,1             0,9               1,1

Källa: Skatteverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.
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Den långa raden av år med hög real skatteunderlagstillväxt som just passerat
beror till stor del på att perioden inbegriper den konjunkturella återhämt -
ning en efter finanskrisen 2008–2009, men det är inte enda för klaringen. Äv -
en när man ser till hela den konjunkturcykel som nu går mot sitt slut så har
skatteunderlaget vuxit nästan dubbelt så snabbt i reala termer som under
förra konjunkturcykeln (tabell 8).
Det är en effekt av att befolkningen i arbetsför ålder ökat snabbare under

innevarande cykel än den förra samtidigt som andelen av befolkningen som
är sysselsatt blivit lite större. Dessutom har den tidigare nedgången i medel -
arbetstid upphört och inkomster från bland annat beskattningsbara transfe-
reringar har stigit snabbare under senare tid.
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Diagram 7 • Real skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa faktorer
Procent respektive procentenheter
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Skatteunderlagets reala tillväxttakt be-
stäms i huvudsak av arbetade timmar och
skillnaden mellan löneökningstakten på
arbetsmarknaden och prisökningarna på
sektorns kostnader.

Källa: Statistiska centralbyrån, Skatteverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 8 • Genomsnittlig real skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa faktorer under förra
och innevarande konjunkturcykel samt 2018–2022
Procent respektive procentenheter

                                          2000–2007                2007–2018                 2018–2022

Realt skatteunderlag           0,8                                 1,5                                0,7
Bidrag från:                                                                                                              
arbetade timmar                0,4                               0,8                                0,2
priseffekt                              0,3                                0,1                               0,4
övrigt                                      0,1                                0,5                                0,1

Källa: Statistiska centralbyrån, Skatteverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Under innevarande konjunkturcykel har
skatteunderlaget vuxit nästan dubbelt så
snabbt som under föregående cykel,
främst till följd av att antalet arbetade
timmar ökat mer. De närmaste åren ser
ökningstakten ut att bli lägre än genom -
snittet för en konjunkturcykel. Det är na-
turligt, då den perioden innehåller en kon-
junkturavmattning.
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Kommunernas ekonomi

Efter några mycket starka år blir det ekonomiska läget alltmer
ansträngt. 2019 bromsar skatteunderlaget in och verksamheter-
na utsätts för ett fortsatt högt demografiskt tryck. Kommunerna
får också ett allt större ansvar och fler uppgifter utan att detta
alltid kompenseras av staten. Ett par reformer ger en diskrepans
på 2 miljarder, som SKL anser att kommunerna borde ha rätt till
enligt vår tolkning av finansieringsprincipen. Kommunerna räk-
nar dock med att klara 2019 med effektiviseringar och utan att
medelskattesatsen ökar.
Från 2020 och åren därpå ser det kärvare ut. Starkt demogra-

fiskt tryck och fortsatt långsam skatteunderlagsutveckling inne-
bär att det utan höjda statsbidrag krävs åtgärder motsvarande 31
miljarder kronor till år 2022, för att klara ett resultat på 1 pro-
cent av skatter och generella statsbidrag.

Sämre 2018 och 2019

För åren 2018 och 2019 räknar vi med sjunkande resultat. Men fallet dämpas
2019 av en mycket återhållsam kostnadsutveckling. Trots ett starkt demogra-
fiskt tryck och ökande investeringsnivåer verkar kommunerna sammantaget
att klara situationen utan att höja skatten. Medelskattesatsen kommer troli-
gen vara oförändrad 2019, med ett tiotal som höjer och något färre som
sänker skattesatsen.

Ekonomirapporten, december 2018 – Om kommunernas och landstingens ekonomi    25

KAPITEL2
Meddelande 4



Intäkterna viker 2019 – vad ska kommunerna göra?

Under flera år har kommunsektorn haft en god skatteunderlagsutveckling. Men
nu ökar skatteunderlaget betydligt långsammare. Effektiviseringar är en för -
sta tanke, men det finns även andra möjligheter.

Ändrade finansiella mål – i en del kommuner
Kommunfullmäktige ska fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Med
utgångspunkt i den långsiktiga inriktningen och definitionen av vad som är
god ekonomisk hushållning ska kommunen i budgeten ange finansiella mål
med betydelse för god ekonomisk hushållning.

I en enkät till ekonomicheferna har vi frågat om kommunen kommer att än -
dra de finansiella målen i budget för 2019och om det i så fall är en tillfällig eller
långsiktig förändring. Knappt 40 procent av de som svarat kommer att förän -
dra sina finansiella mål 2019. Av dessa anger drygt hälften att målen ändras
tillfälligt och det gäller främst sänkta finansiella mål kopplat till resultat och
självfinansieringsgrad av investeringar.

Bland de kommuner som förändrar målen långsiktigt (18 procent av sva-
ren) avser den största gruppen att höja resultatmålet, främst för att parera
ökade investeringar.

Det finns även kommuner som sänker sina resultatmål på lång sikt. Ett mo -
tiv för detta är att man befinner sig i en expansiv fas för verksamheten i kom -
bi nation med stora behov av underhållsåtgärder.

Av kommentarerna till enkätsvaren framkommer behov av att långsiktigt
ha högre resultatmål. I flera fall grundar sig behoven på ökade investerings-
nivåer och att högre resultat krävs för att finansiera dessa. Men det finns
även exempel där man sänker mål för resultat och självfinansiering av inve-
steringar beroende på kraftigt ökade nyinvesteringar. Komplexiteten i detta
understryks av att man samtidigt inser att man behöver höja resultat ni vå -
erna för att kunna finansiera ökade investeringar.

Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningen mellan olika verksamheter spelar en viktig roll för eko-
nomistyrningen, det vill säga för förmågan att använda begränsade resurser
effektivt och möta behov och nå uttalade mål. För kommunerna är det därför
viktigt att ha en fungerande modell när man fördelar resurser. En modell
som innebär att lagstiftningens krav, olika målgruppers behov och politiska
prioriteringar ställs mot tillgången på ekonomiska resurser. Förtroende -
valda väger samman och prioriterar hur ekonomiska medel ska fördelas mel-
lan nämnder/verksamheter. De efterfrågar allt bättre underlag från tjänste-
männen när krav och behov förändras samtidigt som resurserna är begrän-
sade.

Enligt enkäten till ekonomicheferna saknar 53 procent av kommunerna en
central resursfördelningsmodell som fullmäktige fastställt i budget 2019, och
som utgår från styckkostnader och demografi. 46 procent har en sådan re s urs -
 fördelningsmodell för skolan, 37 procent för äldreomsorgen och 19 procent för
annan verksamhet. 4 procent uppger att de har en re sursfördelnings mo dell
som inte är fastställd av fullmäktige. Det ser väldigt olika ut i kommunerna
gällande vilken modell för resursfördelning som tillämpas. Några kom mu ner
uppger att arbete pågår med att ta fram en volymberäknad resurs fördel nings -
modell.
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I avsnittet refererar vi till en enkät ställd
till kommunernas ekonomichefer. Den är
besvarad av 228 kommuner med 87 pro-
cent av befolkningen.
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Stora demografiska förändringar, med en ökad andel äldre respektive yng -
re invånare, gör det ännu viktigare med en resursfördelning som utgår från för -
ändringar av antalet brukare/elever etc. Detta är särskilt viktigt vid för del ning
av medel till skolan och äldreomsorgen där kopplingen mellan demo gra fi
och behov av resurser är extra tydlig.

Det betyder att verksamheterna får likartade förutsättningar när till ex-
empel antalet förskolebarn ökar. Det framräknade beloppet för verksamhe-
ten ska ses som en basnivå inför politiska prioriteringar. Kommunen kan se-
dan välja att lägga sig på en högre eller lägre ambitionsnivå i viss verksamhet.
Det blir då tydligt vilka prioriteringar som görs.

En framskrivning av ramarna med befolkningsprognosen som grund kan
även göras för relativt lång tid framåt och underlättar då för planeringen och
för att möjliga åtgärder kan övervägas och sättas in i tid.

Resultatutjämningsreserver
I syfte att utjämna intäkter över en konjunkturcykel har kommuner möj -
lighet att avsätta medel i en resultatutjämningsreserv, rur. Riktlinjer för av-
sättning till och användande av rur ska beslutas av kommunfullmäktige
inom ramen för riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Många kommu-
ner har under de senaste åren avsatt medel och totalt uppgår rur till 13 mil-
jarder kronor 2017.

Om den finansiella analysen i budgetarbetet pekar på vikande intäkter i
form av skatter och statsbidrag som gör att budgeterat resultat blir negativt
och balanskravet inte uppnås så finns möjlighet att utnyttja medel som re ser -
verats i rur. Med hjälp av rur kan balanskravsresultatet därmed jus teras
upp till noll. Syftet med rur är bland annat att kunna undvika oöverlagda
nedskärningar i verksamheten när intäkterna tillfälligt försämras i en kon-
junktursvacka.

Enligt enkäten avser 8 procent av kommunerna som har rur att använda
sammantaget cirka 100 miljoner kronor i budgeten för 2019. Det är alltså re-
lativt få kommuner och en liten del av avsatta medel. 16 procent svarar att de
inte vet om rur kommer att utnyttjas.
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Diagram 8 • Resultatutjämningsreserver per kommun 2017
Kronor per invånare
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År 2017 hade 139 kommuner medel i re-
sultatutjämningsreserven till ett samman-
lagt värde av 13 miljarder kronor.

Källa: Statistiska centralbyrån.
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Diagram 9 • Kommunernas resultat före extraordinära poster
Miljarder kronor respektive procent av skatter och bidrag
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Resultat
Resultat just. med AFA och rea- och exploateringsvinsterUnder de senaste tio åren har det sam-

mantagna resultatet motsvarat 3,0 pro-
cent av skatter och generella statsbidrag.
År 2017 klarade 2 av 3 kommuner 2 pro-
cent av skatter och generella statsbidrag.
De senaste tio åren har i genomsnitt 11
procent av kommunerna haft under skott.

Anm.:Rea- och exploateringsvinsterna har under åren 2012–2018 reducerats till 4 miljarder
kronor, vilket är nära genomsnittet för åren 2009–2012. För exempelvis 2015 justeras resultatet
med –3,6 miljarder kronor för afa och –3,8 miljarder för vinster överstigande 4 miljarder.
Källa: Statistiska centralbyrån samt egna beräkningar.

Verksamhetens resultat

Från och med 2019 ska den nya redovisningslagen tillämpas i kom-
muner och landsting (lag [2018:597] om kommunal bokföring och
redovisning). En av nyheterna är att det i resultaträkningens upp-
ställningsform tillkommer en ny resultatrad, ”Verksamhetens re-
sultat”. Denna visar resultatet före finansiella intäkter och kost-
nader. Syftet är att tydliggöra den ekonomiska effekten av den lö-
pande verksamheten. Genom nästa resultatnivå, ”Resultat efter
finansiella poster”, framgår hur medelsförvaltning och upplåning
påverkat resultatet.

I den nya lagen anges även att vissa finansiella instrument ska
värderas till verkligt värde. Detta kommer att medföra att resultat -
effekten av de finansiella posterna kommer att fluktuera mer än
tidigare i de kommuner som har finansiella placeringar. Genom
detta kan ”Verksamhetens resultat” få en mer framträdande roll i
analysen av den löpande verksamheten. I Appendix finns den nya
nivån med i resultaträkningen.

Kommunernas finansnetto uppgick åren 2015–2017 i genom -
snitt till 3,6 miljarder kronor, vilket betyder att posterna påverkar
resultatet i positiv riktning. Men variationen mellan kommuner-
na är stor och påverkar resultatet i olika riktning. Detta har en stor
påverkan på hur mycket resurser som går till verksamheterna och
verksamheternas ekonomiska resultat.

Diagram 10 • Verksamhetens resultat, finansiella poster samt 
resultat efter finansiella poster, per kommun
Kronor per invånare, genomsnitt 2015–2017

Källa: Statistiska centralbyrån samt egna beräkningar.

Ett genomsnitt av resultaträkningens poster per invånare de senaste
tre åren visar stora skillnader i finansnettot. Kommuner med positivt
finansnetto har mer resurser till verksamhet än de med negativt fi-
nansnetto. 11 kommuner som hade ett negativt resultat för verksam-
heten 2015–2017 har räddat sina resultat med hjälp av ett positivt fi-
nansnetto. I 5 av de 18 kommuner som under de tre senaste åren
haft ett samlat underskott var verksamhetens resultat positivt, men
det drogs ned till underskott av ett negativt finansnetto.
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Starkt resultat 2017

Kommunerna redovisade ett resultat på 24miljarder kronor 2017. Resultatet mot -
svarar 4,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag5. I dessa siffror
ingår ovanligt stora rea- och exploateringsvinster på nästan 13 miljarder, net -
to. Bland annat bidrar Gällivare med ett resultat på 1,9miljarder främst beroende
på en tillfällig reavinst. Justerat för dessa höga vinster uppgår resultatet till
2,0 procent av skatter och generella statsbidrag, som kan sägas utgöra en tum-
regel för god ekonomisk hushållning för sektorn som helhet. De ekonomiska
förutsättningarna varierar mellan olika kommuner och det är upp till varje
kommun att bestämma sina mål för god ekonomisk hushållning.

Endast 20 kommuner hade negativt resultat 2017 och 199 kommuner hade
ett resultat på minst 2 procent av skatter och bidrag. Rea- och exploaterings -
vinsterna var mycket ojämnt fördelade, från –1000 till +6 000 kronor per in -
vå nare (exklusive Gällivare) med ett medianvärde på drygt 100 kronor. Det
var främst storstäder, större städer och pendlingskommuner nära storstad
som hade höga intäkter, medan lågpendlingskommuner och landsbygds-
kommuner hade låga värden. Det var 71 kommuner som hade rea- och explo -
a terings vinster som översteg 500 kronor per invånare, i 16 kommuner var
underskottet större än –100 kronor per invånare.

Kostnaderna ökade med 3,2 procent 2017, vilket är lågt jämfört med den ge -
nomsnittliga ökningen 2010–2016på 4,5procent (tabell 9). Det beror främst på
kostnadsminskningen på 25 procent för flyktingmottagandet som redovisas
som en del inom området »särskilt riktade insatser«. Inom skolan och indi-
vid- och familjeomsorgen var kostnadsutvecklingen hög. Kostnaderna för
verksamhet till personer med funktionsnedsättning ökade med 5,3 procent
exklusive ersättning för statlig personlig assistans (som har minskat). Kom -
mu ner nas totala nettokostnad för personlig assistans ökade med 8 procent
till 11 miljarder kronor 2017.
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5. Det resultat som avses är resultatet före extraordinära poster och inte balanskravsresultatet. Balans -
kravsresultatet, som är årets resultat justerat för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksam-
heten, uppgick 2017 till 14,6 miljarder kronor.

Tabell 9 • Totala kostnader för egentlig verksamhet 2017 samt andel och utvecklingen i 
löpande priser
Miljarder kronor samt andel och utveckling i procent

Kommunernas kostnader                    2017,       Andel,        2017,                       2010–2016
                                                                     mdkr             %           utv. %        utv. % genomsnitt per år

Politisk verksamhet                                6,9               1,1             2,3                                2,9
Infrastruktur och skydd                       44,6             7,0             3,0                                3,4
Kultur- och fritidsverksamhet            30,4             4,8             2,3                                3,7
Förskoleverksamhet, 
pedagogisk omsorg                              75,5            11,8             4,4                                 5,1
Grundskola, förskoleklass, 
fritidshem, grundsärskola                 147,4            23,1             6,6                                4,9
Gymnasieskola, gymnasiesärskola   45,7             7,2              4,1                                0,8
Vuxen- och övrig utbildning                10,2              1,6           10,0                                3,6
Äldreomsorg                                         121,7            19,1             3,6                                3,4
Insatser till personer med
funktionsnedsättning                           73,2            11,5             3,6                                4,3
Individ- och familjeomsorg                 45,7             7,2              5,1                                3,9
Särskilt riktade insatser                       32,0             5,0         –16,8                              22,5
Övrigt                                                        4,0             0,6             4,6                              –3,4
Totala kostnader                                 637,6        100,0              3,2                                 4,5

Anm.:Affärsverksamhet på 24,6 miljarder kronor tillkommer som till största delen finansieras
med avgifter. Posten »Övrigt« består av hälso- och sjukvård, primärvård och färdtjänst.
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Mätt i fasta priser minskade kostnaderna med cirka 0,5 procent 2017. Sett
över perioden 2010–2017 har kostnaderna i fasta priser ökat med 1,8 procent
per år. Sedan 2010 har variationen mellan verksamheterna varit stor. Inom
gymnasieskolan har elevantalet minskat så snabbt att omställningen av verk -
samheten inte hunnit med. Inom förskolan har kostnaderna ökat i snabbare
takt än antalet barn. Inom grundskolan och äldreomsorgen har följsamheten
med demografin varit högre, även om kostnaden ökat per brukare och elev.

Kostnadsutvecklingen per person som tar del av verksamheten inom skola
och äldreomsorg framgår av diagram 11. Det är en viss variation mellan åren
och mellan verksamheterna men riktningen är tydlig. Kostnaderna i fasta
priser per brukare för hemtjänst ökade i början av perioden för att sedan vän-
da ner 2016 och 2017. Även för särskilda boenden har kostnaden per brukare
ökat. En mindre andel av brukarna får plats på äldreboenden, vilket kan in-
nebära att de som får plats har ett större genomsnittligt behov.

Inom skolan har kostnaden i fasta priser per elev ökat något. Särskilt gäller
detta år 2016. En förklaring torde vara särskilda satsningar såsom exempelvis
lärarlönesatsningar.

Kommunkoncernerna
Kommunernas koncernresultat före extraordinära poster var rekordstora
både 2016 och 2017 och uppgick bägge åren till nästan 40 miljarder kronor.

Investeringarna ökar
Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en
längre tid. Investeringarna i kommunkoncernerna ökade från 78 miljarder år
2008 till 131 miljarder kronor år 2017 i löpande priser (69 procent). År 2017
ökade investeringarna med 13 procent jämfört med året innan. Det är större
städer som står för de största investeringarna per invånare, men landsbygds-
kommunernas investeringar ökar mest jämfört med året innan.

De kommunala bolagen svarar för lite drygt hälften av kommunernas inve-
steringar. Investeringsnivån kommer troligen att fortsätta att öka under de
kommande åren, om än i lägre takt. En ökad investeringsvolym innebär ök a -
de driftkostnader som kommer att ta allt större utrymme i kommunernas
driftbudgetar.
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Diagram 11 • Verksamhetens utveckling i fasta priser per elev respektive brukare
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Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Kommunernas ekonomi fram till 2022

Dålig följsamhet av finansieringsprincipen

Vid ett antal tillfällen under senare tid har skl och regeringen haft olika upp -
fattning om finansieringsprincipens tillämpning. Det handlar om stora be-
lopp som riskerar att tränga undan annan verksamhet. Men det är inte för
sent för regering och riksdag att finansiera de ökade statliga kraven med ge-
nerella statsbidrag.

Arbetskläder inom bland annat hemtjänst
Arbetskläder för personal som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter är
överdel (kortärmad tröja/skjorta) och underdel (byxa). Att tillhandahålla så-
dana arbetskläder utgör enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (afs 2018:4)
en arbetsmiljöåtgärd. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljöåtgärder. Det
in nebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna för sådana arbetskläder
och för tvätt av dessa, inom ramen för arbetsmiljöansvaret.

Nu har Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som började gälla den 19 novem -
ber, ändrats så att kommunerna ska stå för kostnaderna. skl delar i stort
verkets konsekvensbeskrivning med tillägget att uppgifterna om antal an -
ställ da behöver uppdateras. Det rör sig om kostnader på 600–700 miljoner
kronor per år. Regleringen borde ha gjorts i bp19 i enlighet med finansie -
ringsprincipen. Så blev inte fallet. Regeringens argumentation bygger på att
föreskrifterna även gäller andra arbetsgivare och därmed är finansierings -
principen inte tillämplig. Det finns en sådan formulering gällande finansier-
ingsprincipens tillämpning men enligt skl:s uppfattning tolkas den fel ak -
tigt i det här fallet. Skälet är att föreskrifterna i praktiken endast gäller verk-
samhet som finansieras av kommunerna, antingen direkt eller via avtal med
privata aktörer.

Webbtillgänglighetsdirektivet
En lag (lag om tillgänglighet till digital offentlig service) som ska leda till att
digital offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer med
funktionsnedsättning, har nyligen beslutats av riksdagen. skl har i remiss -
svar motsatt sig en mer långtgående implementering än vad som följer av
eu-direktivet och har hänvisat till finansieringsprincipen.

skl menar att lagen, som börjar gälla den 1 januari 2019 är mer långt gå -
ende än direktivet och blir starkt kostnadsdrivande för kommuner, landsting
och regioner. Enligt propositionen beräknas kostnaderna för enbart kom-
munerna uppgå till 1,1–1,4 miljarder kronor (implementerings kostnad) och
ska finansieras inom den ordinarie verksamheten. Med tanke de stora kost-
naderna borde regeringen ha föreslagit en reglering i enlighet med finansie -
ringsprincipen. I det här fallet ville regeringen inte tillämpa finansierings -
principen med hänvisning till att lagen även gäller statliga myndigheter
(men inga andra arbetsgivare). Att även staten får kostnader, på i storleks -
ord ningen 0,3 miljarder kronor, är enligt skl:s uppfattning inget skäl att
skriva bort finansieringsprincipen. Det är en lag och måste på något sätt be-
talas, antingen med undanträngning av annan verksamhet eller med höjd
skatt.

Riktade statsbidrag leder till ineffektivitet – exemplet likvärdig skola
Ett nytt statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan
har införts från 2018. Första året är bidraget 1 miljard kronor. I budgetpropo-
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sitionen för 2018 föreslog regeringen att det ska tillföras 3,5 miljarder kronor
för 2019 och 6 miljarder kronor för 2020. Statsbidraget fördelas utifrån an tal -
et elever, som viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Ett villkor för att få bidraget är att skolhuvudmännen under bidragsåret
inte minskar de egna kostnaderna per elev jämfört med ett genomsnitt för de
tre föregående åren. Det gäller kostnader för personal i förskoleklass respek-
tive för undervisning och elevhälsa i grundskolan. Undantag kan göras om
för utsättningarna för bidragsåret förändras avsevärt.

Två tredjedelar av kommunerna som svarat på vår enkät, uppger att de kom -
mer att ansöka om 2019 års bidrag utan att det påverkar ramarna till andra
verksamheter. Några av dessa kommuner uppger att de måste minska kost-
naderna men hoppas på att få använda sig av »undantagsventilen«. I 7 pro -
cent av kommunerna får andra verksamheter minskade ramar. 3 procent av
kommunerna svarar att de inte kommer att söka bidraget eftersom de måste
sänka kostnaderna. Resterande 24 procent vet ännu inte om de kommer att
söka statsbidraget eller ej. Med anledning av valet och den tid det tog innan
de kommande styrena blev klara var det många kommuner som inte var klara
med budget 2019 i samband med enkäten, utan undersökte fortfarande om
det var möjligt att söka medel utan för stor negativ påverkan på övriga verk-
samheter.

skl menar att villkorets utformning innebär en ordning där staten under-
gräver det kommunala självstyret och i realiteten försvårar ett kommunalt
ansvarstagande för helheten.

Statens tillskott av resurser till såväl skolan som andra välfärdsområden
bör ske i form av generella och värdesäkrade statsbidrag. Utjämningen av
skillnader i kommuners olika strukturella förutsättningar hanteras bäst in -
om kostnadsutjämningssystemet.

Oroväckande utveckling inom individ- och familjeomsorgen
Trots högkonjunktur och bra utveckling av arbetsmarknaden uppger så många
som 75 procent av kommunerna i vår enkät att individ- och familjeomsorgen
inte kommer att kunna hålla ursprunglig budget för 2018. Knappt hälften av
kommunerna uppger att ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd för kla rar
delar av bekymren, vilket också syns i kommunernas löpande rapportering till
Socialstyrelsen. skl har tidigare pekat på att kostnaderna för ekono miskt bi-
stånd skulle öka då många nyanlända lämnar etableringspro gram met efter
full gjorda insatser. Ökningen kommer sannolikt att fortsätta många år till.
skl har också fått signaler om att ekonomiskt bistånd i »glappet«, det vill
säga bistånd under perioden efter asylbeslut och till det att etableringser-
sättning kan betalas ut, har ökat kraftigt på sina håll. Någon lösning på frågan
om »glappet« har inte genomförts, trots löften.

Kostnader till följd av bostadsbrist
En andra förklaring till kostnadsutvecklingen inom området är bostadsbrist.
Kommunerna signalerar om ökade direkta kostnader för hemlöshet. Men
bostadsbristen skapar även problem inom ungdomsvården, missbruks -
vården och inom arbetet med våld i nära relationer. När det saknas bostäder
till rimliga kostnader för utsatta målgrupper måste socialtjänsten ta till dyra,
kortsiktiga lösningar. Inte sällan handlar det om att personer tvingas bo kvar
i till exempel skyddade boenden, sis- eller hvb-hem trots att behovet av så-
dan vård egentligen inte finns.
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Kostnader för ensamkommande
De kraftigt reducerade ersättningar för ensamkommande barn som infördes vid
halvårsskiftet 2017 har bidragit till underskott inom området i många kom-
muner. skl har undersökt hur kommunerna anpassat kostnaderna till de nya
ersättningarna. Många har lyckats anpassa verksamheten till ersättnings-
schablonen för omyndiga barn, 1350 kronor per dygn. Det är främst ett resul-
tat av att många placeringar på konsulentstödda familjehem och hvb-hem
avvecklats och att en större andel barn är placerade i stödboenden och i fa-
miljehem. Alla kommuner har dock inte klarat detta utan har tvingats till
kostsamma anpassningar när verksamheten kontinuerligt minskar i omfatt-
ning.

Ett än större problem verkar schablonersättningen för myndiga ensam kom -
mande barn vara. Ersättningen är inte dimensionerad för att ungdomarna
ska ha ett placeringsbeslut under hela den tid som ersättningen utgår. Tank -
en är att ungdomarna ska försörja sig själva medan socialtjänsten endast ska
ha kostnader för en viss tid, eller för vissa specifika individer och ersätt -
ningen ska »överlag« täcka kommunens kostnader. Detta är något som inte
verk ar fungera i praktiken. Enligt vår undersökning har en stor majo ritet av
de ensamkommande 18–20-åringarna ett placeringsbeslut. Kommunerna
ser att många av dessa ungdomar har behov av stöd, vilket leder till placering-
ar i boendeformer som styrs av föreskrifter och tillsyn. När kommunerna ger
stöd efter behov leder det därmed till att kostnaderna är minst en tredjedel
högre än ersättningen, sannolikt mer.

Med det stora antalet ensamkommande ungdomar summerar detta till år-
liga underskott i miljardklassen. Det står nu klart att ersättningen är skapad
utifrån en annan bedömning av denna grupps förmåga och möjligheter att
studera eller försörja sig själva. Ersättningen behöver höjas betydligt om
kommunerna ska få ersättning för de kostnader som målgruppens behov ger
upphov till.

Andra orsaker till kostnadsökningar inom individ- och familjeomsorgen
Utöver dessa tre omständigheter vittnar kommunerna om en rad andra fak-
torer som kan förklara ökande kostnader. Ökad missbruksproblematik bland
unga vuxna, fler orosanmälningar gällande större syskonskaror, fler fall av
hedersrelaterat våld, fler fall av våld i nära relationer, fler »komplicerade« pla -
ceringar av barn och unga med mera.

Vissa kommuner nämner även förändrade marknadsförutsättningar, där
kostnadsbilden hos externa aktörer förändrats påtagligt. Men det verkar
också handla om samhällets förmåga att hantera problemen. Kommuner be-
rättar bland annat om resursbrist hos, och bristande samverkan med, barn-
och ungdomspsykiatrin samt problem med den egna kompetensförsörjning-
en. Många av landets kommuner arbetar aktivt för att minska kostnaderna
för hyrsocionomer, men på sina håll är kostnaderna fortsatt höga. Oerfarna
socialsekreterare som snabbt och utan tillräckligt stöd får ansvara för kom-
plicerade barnavårdsärenden, ibland med akuta placeringar som följd, kan
vara ytterligare en förklaring till de ökade kostnaderna.

Starkt demografiskt tryck
Enligt beräkningar som baseras på scb:s befolkningsprognos kommer de
demografiskt betingade behoven att öka med i genomsnitt 1,1 procent per år
de kommande tio åren. Åren 2018–2022 ligger genomsnittet på 1,3 procent
per år. Det kan jämföras med 0,6 procent per år för åren 2000–2015.
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Vid en demografisk framskrivning används olika »prislappar« för olika ål-
dersgrupper där kostnaderna för en verksamhet slås ut per invånare i den ak-
tuella åldersgruppen.

Verksamhetsutvecklingen spretar iväg
Ökningstakten förväntas bli störst inom grundskolan och äldreomsorgen de
närmaste åren. Den verksamhet som förväntas minska mest påtagligt är flyk-
tingmottagandet, vilken håller ner totalen. Totalt upp går volymökningen till
drygt 5 procent fram till 2022.

Investeringarna stabiliseras på hög nivå
År 2017 ökade investeringarna med 10 miljarder kronor, eller 20 procent, den
största ökningen på mycket länge. I de kommunala budgetarna planeras för
en fortsatt hög investeringsnivå både 2018 och 2019. Prognosen och kalkylen
utgår från kommunernas budget och plan men justeras ned något mer än det
historiska mönstret. För åren 2020–2022 innebär det investeringar på i ge-
nomsnitt 12 procent av skatter och generella bidrag.
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Diagram 13 • Beräknade volymförändringar inom olika verksamheter
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Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 12 • Beräknade demografiska behov
Årlig procentuell förändring

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

Pr
oc

en
t

Demografiska behov

Bilden visar årlig ökning av de demogra-
fiska behoven. Det har skett en kraftig
uppväxling av de demografiska behovsök-
ningarna som består under överskådlig
tid. Mellan 2017 och 2022 uppgår ökning-
en till 8 procent.

Källa: Statistiska centralbyrån (april 2018) och Sveriges Kommuner och Landsting.
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I en enkät inför Ekonomirapporten, maj 2018 svarade ekonomicheferna i
många kommuner att de kommer att genomföra stora investeringar inom in-
frastruktur, va, bostäder, skolor och förskolor. För åren 2018–2021 rör det sig
exempelvis om 750 förskolor och 350 grundskolor.

skl har tillsammans med skl Kommentus Inköpscentral påbörjat en ram -
avtalsupphandling av förskolebyggnader. En förstudie under 2017 visade på
ett mycket stort behov av nya förskolor i de flesta kommuner.

Upphandlingen av ramavtalet syftar till att kunna erbjuda kommunerna
förskolor av hög kvalitet och av olika storlek för permanent bruk och med
kort leveranstid. Förskolorna ska dels finnas som nyckelfärdiga byggnader,
dels med möjligheter till olika lokala anpassningar. Genom ramavtalsupp-
handlingen hoppas skl kunna bidra med ett kvalitativt och prismässigt att -
raktivt alternativ för de kommuner som har behov av nya förskolor. För-
hoppningen är att ramavtalen ska vara klara i slutet av 2019. Redan nu finns
två ramavtal för bostäder som förutom för vanliga bostäder även kan använ-
das för kommunernas behov av särskilda boenden för socialpsykiatri, funk-
tionshindrade och äldreomsorg samt för trygghetsboenden.

Pensionskostnaderna ökar främst 2018 och 2020
Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär kraftigt ök -
ade pensionskostnader framöver. Det påverkar utvecklingen av kostnaden
för sociala avgifter, främst 2018 och 2020. Det bör dock betonas att denna ut-
veckling är starkt förknippad med de antaganden om priser och löner som
ligger bakom kalkylen. Osäkerheten ökar för varje år i framskrivningen.

Skattesatsen för 2019 är oförändrad enligt prognosen
Många kommuner vittnar om ett besvärligt ekonomiskt läge 2019. I enkät-
svaren menar 79 procent att de ekonomiska förutsättningarna ser sämre ut
2019 än 2018, 12 procent att de är oförändrade och 9 procent att de är något
bättre. Kända kommunala beslut och en bedömning av enkätsvaren tyder på
att ett tiotal kommuner kommer att höja och nästan lika många sänka skat-
tesatsen 2019. Trots vikande skatteunderlag och kostnadsökningar avseende
demografiförändringar, ekonomiskt bistånd, personlig assistans, investering -
ar och pensioner kommer medelskattesatsen förmodligen inte ändras 2019.
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Diagram 14 • Kommunernas investeringar och avskrivningar
Miljarder kronor, löpande priser samt andel av skatter och bidrag
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Avskrivningar

Prognosen, som baseras på kommuner-
nas investeringsplaner fram till 2020, in-
nebär att investeringarna kommer att
fortsätta öka i kommunerna från 63 mil-
jarder kronor år 2017 till 78 miljarder år
2022. Investeringarnas andel av skatter
och bidrag minskar dock under kalkylåren.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Skatteväxlingar i några län ger dock en förändring av medelskattesaten på –2
öre för kommunernas del och det omvända för regionerna.

I kalkylen för år 2020–2022 antas att de generella statsbidragen räknas upp
med 2 procent utöver pris- och löneökningar. Det innebär ett antagande om
att riksdagen tillför ytterligare 13 miljarder kronor 2022. På kostnadssidan
utgår vi 2020–2022 från de demografiska behovsökningarna. Historiskt har
kostnaderna ökat med mer än demografin. En kostnadsökning på 0,5 procent
per år 2020–2022 utöver demografin innebär ytterligare 9 miljarder 2022. Ef-
tersom ersättningen för flyktingarna fasas ut i takt med beslut om uppehålls-
tillstånd fram till och med 2021 dämpas volymutvecklingen dessa år. Det rå-
der stor osäkerhet kring de riktade bidragen i statsbudgeten och denna osä-
kerhet riskerar att kvarstå ett bra tag till.
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Diagram 15 • Skattesatsförändringar och medelskattesats
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20,5

20,6

20,7

20,8

20,9

21,0

Sk
at

te
sa

ts

Skattesats
exkl. skatteväxlingar

34

10
13

32

 3

19

12
 8  7

25

 8

24

 7

23

 5

24

 9

21

 9

21

 4 5  7 
12

0
5

10
15

20
25
30
35
40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p

A
nt

al
 k

om
m

un
er

Höjde skatten Sänkte skatten

Åren 2018 och 2019 har färre kommuner
höjt skattesatsen än vanligt. Skälet är
främst de stora överskott som de flesta
kommuner haft de senaste åren. Inför
2019 beräknas medelskattesatsen vara
oförändrad.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 10 • Nyckeltal för kommunernas ekonomi
Procentuell förändring om inget annat anges

                                                                     Utfall Prognos                                   Kalkyl
                                                                      2017          2018          2019         2020         2021          2022

Medelskattesats*, nivå i %
(exkl. Gotland)                                          20,68        20,67        20,65        20,65        20,65        20,65
Skatteintäkter o generella 
statsbidrag, LP                                         4,8             2,9             3,9             3,9             5,4             4,9
Skatteintäkter o generella
statsbidrag, FP                                          1,0            0,4             0,9             0,7             2,2              1,8
Verksamhetens kostnader**, LP           3,2             3,5             3,9             4,0             4,5             4,2
Verksamhetens kostnader**, FP        –0,5              1,0            0,9             0,8              1,3              1,2
Implicit prisindex (PKV)°                       3,7             2,4             3,0             3,1              3,1              3,0

Anm.:FP = fasta priser, LP = löpande priser.
*Inklusive skatteväxling 2019 för kollektivtrafik , motsvarande –2 öre på skattesatsen.

**Kostnader för egentlig verksamhet exklusive ekonomiskt bistånd.
°År 2017 ingår lärarlönesatsningen med 0,3 procentenheter.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Så här har vi räknat

Beräkningarna bygger på den bedöm-
ning som presenterats i det inledande
kapitlet »Samhällsekonomin«. Utgångs-
punkten är övergångsregeringens Bud-
getproposition för 2019, inklusive nivån på
de riktade statsbidragen. Vi räknar dock
med ökningen av statsbidragen i den be-
slutade statsbudgeten på 3,5 miljarder
kronor 2019. För åren 2018 och 2019 re-
dovisas en prognos för kostnads utveck -
lingen. Beräkningarna för åren 2020–
2022 är mer schablonmässiga kalkyler
som utgår från att kostnaderna ökar i
takt med demografiska behov. Samma
löneutveckling antas för de anställda i
kommunerna som för den övriga arbets-
marknaden. År 2020–2022 räknas även
de generella statsbidragen i kalkylen upp
med 2 procent realt, trots att det kräver
nya beslut av riksdagen.
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Resultaten den senaste tioårsperioden måste betraktas som goda, även med
beaktande av att tillfälliga pengar förbättrat situationen under peri oden.
Rea- och exploateringsvinsterna har nått en ny nivå de senaste åren och det
är svårt att bedöma om den nivån består. I kalkylen räknar vi med lägre vins-
ter än 2017 men högre än åren tidigare. För att nå ett resultat på 1 procent av
skatter och bidrag 2022 behövs sammantaget åtgärder på 31 miljarder kronor
2022. Värdesäkringen som vi räknat med uppgår till 13 miljarder, trots detta
krävs ytterligare åtgärder motsvarande 18 miljarder för att nå ett resultat på
1 procent av skatter och bidrag.
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Diagram 16 • Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar
Miljarder kronor

2 procent
Resultat

Värdesäkrade statsbidrag

Ej värdesäkrade statsbidrag

−30

−25

−20

−15

−10

−5

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

M
ilj

ar
de

r k
ro

no
r

För 2019 har vi räknat med ökade statsbi-
drag på 3,5 miljarder kronor enligt stats-
budgeten. I våra kalkyler målsätter vi re-
sultatet till en nivå som motsvarar 1 pro-
cent av skatter och generella statsbidrag
åren 2020–2022. Vi räknar också med att
staten höjer statsbidragen till kommuner-
na med 2 procent realt 2020–2022, vilket
motsvarar en nivåhöjning på 13 miljarder
2022. För att nå resultatet på 1 procent be-
hövs åtgärder på ytterligare 18 miljarder
2022, om vi utgår från att kostnaderna en-
dast ökar i takt med demografin.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

I statsbudgeten tillförs 3,5 miljarder kro-
nor 2019. För åren 2020–2022 beräknas
statsbidragen öka ytterligare med 2 pro-
cent realt. Det förutsätter beslut i riksda-
gen.

Tabell 11 • Skatteintäkter och generella statsbidrag, nivå samt kalkylerat tillskott
Miljarder kronor

                                                                             Prognos                                    Kalkyl
                                                                                         2018          2019         2020         2021          2022

Skatter o generella statsbidrag*                            562,6        584,6        607,4       640,1          671,2
varav värdesäkrade statsbidrag                                                                     4,1              8,5            12,9
varav ytterligare åtgärder                                                                                3,9           12,6           18,0

*Skatteväxling mellan kommuner och regioner påverkar medelskattesatsen med –2 öre. Effek-
terna av sänkningen ingår men ger en motsvarande sänkning av kostnaderna.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 12 • Kostnadsökning på olika komponenter, årlig förändring
Bidrag i procentenheter, fasta priser

                                                                     Utfall                  Prognos                           Kalkyl
                                                 09–11         12–14         15–17          2018       2019                2020–2022

Demografiska behov           0,6             0,8              1,6              1,4           1,2                           1,3
Flyktingmottagning                  ..                 ..             0,7            –1,6        –0,1                       –0,2
Övrigt                                      0,7             0,4             0,2              1,2        –0,2                         0,0
Total volymförändring         1,2               1,3              2,5              1,0          0,9                            1,1

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.
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Finansieringsgapet kräver effektiviseringar

Det starka verksamhetstrycket de kommande åren och svårigheten med att
få tag på personal indikerar att verksamheterna måste bedrivas annorlunda
och mindre personalintensivt. I avsnittet om digitalisering finns ett antal ex-
empel på effektiviseringar inom hemtjänsten.
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Landstings och regioners 
ekonomi

Kostnaderna i landsting och regioner fortsätter att öka i snabb
takt medan skatteunderlagets utveckling bromsar in. Det sam-
mantagna resultatet förväntas bli ett överskott på 1,8 miljarder
kronor 2018, men flera regioner kommer att redovisa underskott.
För att klara en ekonomi i balans höjer tre regioner skattesatsen
2019 och medelskattesatsen ökar mer än på flera år. Investe -
ringstrycket är stort både inom hälso- och sjukvården och kollek-
tivtrafiken vilket innebär att utgifterna ökar snabbt. En ökad
skuldsättning förstärker behovet av en ökad produktivitet och
kostnadskontroll i verksamheterna.

Ett fortsatt ansträngt ekonomiskt läge
Trots högkonjunktur och en stark utveckling av skatteunderlaget redovisade
fem landsting och regioner underskott 2017. Enligt de senaste prognoserna
väntas fyra av dessa fem samt ytterligare tre redovisa underskott 2018. Kost-
nadsökningar inom den somatiska vården är den främsta orsaken till under -
skotten.
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Nettokostnaderna dämpas av intäktsförstärkningar

Landstingens och regionernas nettokostnader hade ökat med 4,8 procent till
och med oktober 2018 enligt månadsinsamlade uppgifter. Det är samma ök-
ningstakt som förra året. Bruttokostnaderna ökar ännu snabbare men dämp -
as av riktade statsbidrag. Exempel på miljardsatsningar är personalförstärk-
nings-, patient- och professionsmiljarderna. Bruttokostnaderna ökar be tyd -
ligt snabbare 2018 än tidigare år, med drygt 5procent. Det innebär att region -
erna och landstingen går in i 2019 med en stor kostnadskostym som dess -
utom är kraftigt förstärkt av riktade tillfälliga satsningar som det råder stor
osäkerhet om.
Investeringsutgifterna väntas öka med 17procent i år, vilket är mycket högt

jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren, då de ökat med 9 procent
per år. Bedömningen är även att kostnaden för de anställdas förmånsbestäm-
da tjänstepensioner ökar kraftigt.

Åtstramningar och skattehöjningar krävs 2019
En sammanställning av enkätsvar från landstingens och regionernas ekono-
midirektörer visar att det ekonomiska läget är ansträngt inför 2019. Kostna-
derna för hälso- och sjukvård har ökat i en snabb takt och samtliga svarar att
den specialiserade somatiska vården är den mest osäkra kostnadsposten fram -
över. Utmaningar som nämns är beroendet av hyrpersonal, produktivitets -
minskning och stora kostnadsökningar för personal och bemanning.
Regionerna Skåne, Blekinge och Jönköping höjer skattesatsen 2019, vilket

innebär att medelskattesatsen ökar med 9 öre. Det är den största ökningen
sedan 2014. Utöver rena skattehöjningar sker även skatteväxlingar för koll -
ek   tiv trafik i Blekinge, Värmland och Sörmland vilket påverkat medelskatte -
satsen uppåt med ytterligare 2 öre.
Några regioner sänker de finansiella målen för god ekonomisk hushållning

2019 jämfört med 2018med hänvisning till den ekonomiskt ansträngda situa-
tionen, medan andra höjer målen med hänvisning till den nya redovisnings-
lagen om marknadsvärdering av finansiella placeringar.
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Diagram 17 • Resultat i landsting och regioner 2017 samt prognos för 2018
Kronor per invånare
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Resultaten försämras i sexton landsting
och regioner 2018 jämfört med 2017. För -
utom fyra av de fem landsting som hade
underskott 2017 förväntas ytterligare tre
ha ett negativt resultat 2018.

Anm.:Diagrammet visar samtliga landsting redovisade med pensionskostnad enligt blandmo-
dellen. Regionerna Östergötland, Jönköping och Skåne redovisar i sin styrning pensionskost-
nader enligt fullfonderingsmodellen.
Källa: Statistiska centralbyrån.
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Resultaten faller från redan låg nivå

Resultatet har varit svagt i landsting och regioner under de senaste tio åren.
Sammantaget har resultatet som andel av skatter och bidrag inte ens nått
upp till 1 procent.

Trots att resultatet totalt sett varit positivt är det flera landsting och regioner
som redovisat underskott. Fem har haft överskott samtliga år de senaste fem
åren; Stockholm, Jönköping, Kalmar, Örebro och Västmanland. I genomsnitt
har sex  landsting/regioner redovisat underskott varje år.

Kostnaderna har ökat snabbt i hälso- och sjukvården

Kostnaderna för hälso- och sjukvård ökade med 4,2 procent 2017 i löpande pri -
ser. Det motsvarar samma ökningstakt som genomsnittet de senaste fem åren.

Ökade kostnader och minskad produktion i den slutna somatiska vården
Mellan åren 2012och 2017ökade landstingens kostnader för specialiserad so-
matisk vård i löpande priser med 25 procent. Det handlar både om kostnader
för att bedriva vård i egen regi (personal, läkemedel, lokaler, medicinteknisk
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Diagram 18 • Landstings och regioners resultat före extraordinära poster
Miljarder kronor och procent av skatter och bidrag
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Resultatet har under flera av de senaste
åren påverkats av engångseffekter. Ren-
sat för RIPS-kostnader samt återbetal-
ningar från AFA Försäkring är det endast
2010 som resultatet motsvarade 2 procent
av skatteintäkter och statsbidrag. Sam-
mantaget når resultatet inte ens upp till
hälften av tumregeln för god ekonomisk
hushållning.

Källa: Statistiska centralbyrån.

Tabell 13 • Kostnader för hälso- och sjukvård, i löpande priser, per verksamhet
Miljarder kronor, andelar och procentuell förändring

                                                                                         2017                                                  2012–2017,
                                                      landsting / regioners          andelar,     utveck-      utveckling, %
                                                          kostnader, mdkr                     %           ling, %         snitt per år

Hälso- o sjukvård (exkl. tand-
vård o politisk verksamhet)              285,5                               100            4,2                   4,2
Primärvård                                              52,2                                  18             5,0                   4,2
Specialiserad somatisk vård              149,1                                 52             4,3                   4,6
Specialiserad psykiatrisk vård           25,0                                   9              3,1                   3,6
Läkemedel (förmån och sluten)*       30,7                                   11              1,2                   2,5
Övrig hälso- och sjukvård                   28,6                                 10             6,5                   6,4

*Kostnader för läkemedel inkluderar läkemedelsrabatt.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Sammantaget ökade kostnaderna i hälso-
och sjukvården 2017 i samma höga takt
som genomsnittet de senaste fem åren.
Kostnaderna för övrig hälso- och sjukvård
ökar snabbast och därefter primärvården.
I övrig hälso- och sjukvård ingår bland an-
nat ambulans- och sjuktransporter samt
funktionshinders- och hjälpmedelsverk-
samhet. Specialiserad somatisk vård står
för den största andelen av kostnaderna
följt av primärvården.
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utrustning etc) och kostnader för att köpa vård av andra vårdproducenter.
Under samma period ökade löner och priser sammantaget med 12 procent,
vilket innebär att kostnaderna i fasta priser ökat något mer än 2 procent per
år.
Inom den slutna vården har kostnaderna under 2012–2017 ökat med 7 pro-

cent i fasta priser medan de ökat dubbelt så snabbt för läkarbesök i öppen
vård och tre gånger så snabbt för besök hos övriga personalkategorier6.
Under samma period minskade antalet vårdtillfällen i sluten vård med 10

procent samtidigt som besöken i öppenvård visar en betydande ökning. Des -
sa förändringar är delvis resultat av medvetna strategier. Det sker en förflytt-
ning från sluten till öppen vård. Förflyttningen sker med hjälp av medicin-
teknisk utveckling och utifrån ett logiskt vårdperspektiv. Nya, ofta skonsam-
mare behandlingsmetoder har utvecklats som gör att det är möjligt att be-
handla fler patienter i öppen vård istället för sluten. Bristen på vårdplatser
har skyndat på utvecklingen under senare år. Vi ser även en förflyttning från
läkarbesök till besök hos övriga personalkategorier, vården ges i allt större
utsträckning på rätt kompetensnivå.
En ytterligare förklaring till färre slutenvårdstillfällen är ett minskat in-

sjuknande i vissa allvarliga sjukdomar, till exempel minskar andelen i befolk-
ningen som får hjärtinfarkt och stroke, bland annat tack vare ett aktivt
arbete med förebyggande vård. Undersökningar talar också för att hälsan har
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6. I ekonomi- och verksamhetsstatistiken används en gemensam indelning, VI2000. Detta möjliggör jäm-
förelser av vad som produceras och hur mycket det kostar. Verksamhetsindelningen som används är re-
lativt grov men möjliggör en generell beskrivning av utvecklingen. Vi delar in den specialiserade somatis-
ka vården i sluten vård och öppen vård, den senare delar vi in i läkarkontakter och övriga kontakter.

Verksamhetens resultat, en ny nivå

Från och med år 2019 ska den nya kommunala redovisningslagen
(lag om kommunal bokföring och redovisning) tillämpas i kom-
muner och landsting. En av nyheterna är att det i resultaträkning -
ens uppställningsform tillkommer en helt ny resultatrad, »Verk-
samhetens resultat«. Denna visar resultatet före finansiella intäk-
ter och kostnader. Syftet med den nya resultatraden är att tydlig-
göra den ekonomiska effekten av den löpande verksamheten. Hur
medelsförvaltning och upplåning påverkat resultatet framgår av
resultat efter finansiella poster.
I den nya lagen anges även att vissa finansiella instrument ska

värderas till verkligt värde. Detta kommer att medföra att resul -
tateffekten av de finansiella posterna kommer att fluktuera mer
än tidigare i de fall man innehar finansiella placeringar. Genom
detta kan »Verksamhetens resultat« få en mer framträdande roll i
analysen av den löpande verksamheten.
Verksamhetens resultat är totalt sett högre i landsting och regi-

oner än resultatet före extraordinära poster. Det beror på att fi-
nansiella kostnader i genomsnitt har varit högre än finansiella in-
täkter. Tolv regioner har dock ett sämre verksamhetsresultat än
resultat inklusive finansiella poster, eftersom de har ett positivt fi-
nansnetto. Störst positivt finansnetto har Västerbotten med i ge-
nomsnitt 640 kronor per invånare medan Stockholms uppgår till 
–387 kronor per invånare under perioden 2015–2017. Stora inve-
steringar som medfört upplåning är en förklaring till negativt fi-
nansnetto medan finansiella tillgångar kan generera avkastning
och ett positivt finansnetto. Något som skiljer Stockholm mot
andra är att de har betydligt större investeringsutgifter, inte minst
för kollektivtrafiken.

Diagram 19 • Resultat i landstingen samt verksamhetens resultat,
snitt 2015–2017
Kronor per invånare

Källa: Statistiska centralbyrån.

I landsting och regioner med upplåning som genererar räntekostna-
der krävs högre verksamhetsresultat än i de med finansiella tillgång-
ar i form av placeringar som genererar intäkter. Tre regioner som
haft ett sammantaget överskott 2015–2017 har det tack vare positivt
finansnetto.
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förbättrats jämfört med för fem år sedan. Medellivslängden ökar och fler skatt -
ar sin allmänna hälsa som god7.
Det nyckeltal vi valt att titta närmare på är kostnaden per vårdtillfälle i slu-

tenvården. I genomsnitt kostar ett vårdtillfälle 20 procent mer i fasta priser i
dag än för fem år sedan.
Ökningen av kostnaderna per vårdtillfälle började ta fart redan 2013 (dia -

gram 20). Innan dess var kostnaderna per vårdtillfälle i fasta priser stabila
(2008–2012). Under denna period ökade antalet vårdtillfällen i slutenvården
trots ett minskat antal vårdplatser. Detta möjliggjordes genom att vårdtider-
na blev kortare, och platserna kunde nyttjas mer effektivt. Kostnaden per
vård tillfälle hölls därmed tillbaka av kortare medelvårdtider.
Efter 2012 är medelvårdtiden i stort sett oförändrad. Samtidigt minskar

vårdplatserna snabbare än tidigare. Det har sannolikt varit svårare att anpas-
sa kostnaderna när antalet vårdtillfällen minskat snabbt.

En förklaring till att kostnaderna per vårdtillfälle ökat är att ett genomsnitt-
ligt vårdtillfälle blivit mer komplicerat när enklare åtgärder förflyttats till
den öppna vården. Det innebär att vård som ges i slutenvård idag är mer vård -
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7. Folkhälsans utveckling 2018, Folkhälsomyndigheten.

Diagram 20 • Kronor per vårdtillfälle (fasta priser), vårdtillfällen, vårdplatser och medelvårdtid
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Kostnaderna per vårdtillfälle har ökat,
samtidigt som antal vårdtillfällen har
minskat mellan 2012–2017. Samtidigt har
antal vårdplatser minskat och medelvård -
tiderna varit i stort sett oförändrade.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 14 • Utveckling av den specialiserade somatiska vården uppdelat på kvantiteter, genom -
snittliga prislappar och totala kostnader i fasta priser, mellan åren 2012–2017
Procentuell utveckling

                                             Kvantitet    Genomsnittliga prislappar*  Totala kostnader

Slutenvård, vårdtillfälle       –10                             + 20                                      + 7
Öppenvård, läkarbesök       + 6                                + 7                                     + 13
Öppenvård, övriga besök   + 11                               + 11                                    + 23
Totalt                                          –3                                 +14                                       + 11

*Kostnad per enhet, till exempel slutenvårdstillfälle eller besök i öppenvården.
Anm.:Kvantiteter totalt är viktade utifrån prislapparna för de olika vårdgrenarna. När hänsyn
tas till att ett vårdtillfälle i slutenvård kostar lika mycket som närmare 16 läkarbesök och 26 be-
sök hos övriga personalkategorier i öppen vård minskar den sammanvägda vårdvolymen med 3
procent mellan 2012 och 2017. Genomsnittliga prislappar totalt är även de utifrån samma prin-
ciper som för kvantiteter. När hänsyn tas till förändrad vårdtyngd inom respektive delverk-
samhet ökar kvantiteten totalt med 2 procent och prislappen med 9 procent i fasta priser.
Källa: Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.
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intensiv än tidigare. Till viss del är det en medveten strategi med det är också
en effekt av brist på vårdplatser. Tröskeln för inskrivning på sjukhus ökar,
därför blir den genomsnittliga vårdtyngden per patient högre än tidigare. Vi
har uppskattat effekten på kostnaderna av ökad vårdtyngd till drygt 1 pro -
cent per år (tabell 15). Men det förklarar inte den största delen av kostnads -
ökningen, justerat för den ökade vårdtyngden har kostnaden per vårdtillfälle
ökat med 13 procent på fem år.

Bemanningsutmaningar i sjukvården leder till ökade kostnader
Mer än hälften av kostnaderna i den specialiserade somatiska vården utgörs
av landsting och regioners egna personalkostnader. De ökade med 4,3 pro -
cent 2017 och har haft en lika snabb ökningstakt under de senaste fem åren.
Kostnaderna för inhyrd personal ökade med 31 procent i den somatiska vår-
den mellan 2015 och 2017. Det har successivt blivit allt svårare att beman na
vissa funktioner inom vården, i synnerhet den vård som bedrivs under nätter
och helger, vilket kan leda till inställda behandlingar och stängda vård platser.
Det pågår också en generationsväxling inom vården där erfaren personal går
i pension och många nya unga börjar. Personalomsättningen i övrigt har ock -
så ökat. Landsting och regioner har tvingats vidta en del åtgärd er för att upp-
rätthålla verksamheten och det har i sig bidragit till den snabba ökningen av
kostnader. Det har handlat om:
• Ökat antal anställda inom andra yrkesgrupper för att stödja och avlasta
medarbetare inom bristyrken samt fördela om arbetsuppgifter. Det har
till exempel skett en stadig ökning av antalet undersköterskor och at/st
läkare.

• Ökad kompensation för obekväm tid, främst för nätter och helger. Det
sker genom lokala arbetstidsavtal, där arbetstidsförkortning och/eller
högre kontant ersättning ges för obekväma tider.

• Lönesatsningar (över genomsnittet för övriga arbetsmarknaden) på sjuk-
sköterskor, barnmorskor och undersköterskor.

• Lön till sjuksköterskor under specialist- eller barnmorskeutbildning.
• Ökad användning av inhyrd personal.

Sammantaget bidrar detta till den snabba kostnadsökningen inom den slut -
na somatiska vården.
Den slutna somatiska vården visar tydliga tecken på minskad produk ti vi -

tet under senare år. Även inom den öppna somatiska vården har kostnaderna
per vårdkontakt ökat snabbare än pris- och löneökningarna för både läkarbe-
sök och besök hos övriga personalkategorier, även när hänsyn till förändrad
vårdtyngd tas med.
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Tabell 15 • Kostnad per vårdtillfälle och påverkan av förändringar i vårdtyngd, fasta priser
Procentuell utveckling

                                                                                                  Total utveckling,        Årsgenomsnitt,
                                                                                                       2012–2017                  2012–2017

Kostnad per vårdtillfälle (vtf)                                                      20                                3,7
Vårdtyngd                                                                                          6                                 1,2
Kostnad per vtf rensat för förändring i vårdtyngd                   13                                2,5

Anm.:Förändringar i vårdtyngd är skattad utifrån förekomst av diagnos och åtgärdskoder i
kpp-databasen (identiska sjukhus) över tid.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

En orsak till att kostnaderna per vårdtill-
fälle ökar är att ett genomsnittligt vårdtill-
fälle har allt högre vårdtyngd, vilket inne-
bär att det är mer komplicerat. Vårdtyng-
den jämförs med hjälp av DRG-poäng.
DRG är ett system som klassificerar vård-
kontakter efter hur resurskrävande de är.
DRG är således ett sätt att beskriva sjuk-
husets patientsammansättning.
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Förhållandet mellan hur mycket som produceras och hur stora resurser
som används kommer att vara av största vikt under kommande år. Det demo -
gra fiska trycket och förutsättningarna för att rekrytera personal till verk sam -
heterna förutsätter en ökad produktivitet. Det är angeläget att komma vi dare
i denna analys för att kunna sätta in adekvata åtgärder för att vända utveck-
lingen.

Läkemedelskostnaderna fortsätter att öka
Kostnaderna för läkemedelsförmånerna fortsätter att öka kraftigt i år och för -
väntas göra det även nästa år. Användandet av cancerläkemedel ökar snabbt,
både till följd av nya läkemedel och att befolkningen ökar i åldersgrupper där
förekomsten av cancer är relativt hög. Ett annat område som ökar snabbt är
blodproppsförebyggande läkemedel, delvis kopplat till nya reviderade rikt-
linjer.

Avtal sparar pengar
I år beräknas de avtal som landsting och regioner gemensamt tagit fram och
tecknat med läkemedelsföretagen för läkemedel inom läkemedelsförmåner-
na och för läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen (även kallade sido -
över enskommelser) generera närmare 2,8miljarder kronor i återbäring. Om     -
kring 1,1 miljarder avser återbäring för kostnader inom läkemedels förmån -
er na och resten från läkemedel mot Hepatit C, förskrivna enligt smittskydds-
lagen. Enligt den överenskommelse som finns mellan staten och skl be håll -
er landstingen 60 procent av återbäringen, närmare 1,7miljarder och res ten
går till staten.
Det är ännu för tidigt att säga något om hur stor återbäringen kan tänkas bli

2019. En försiktig bedömning är att den samlade återbäringen kommer öka
2019 jämfört med 2018.

Demografiska behov ökar läkemedelskostnaderna
Den demografiska utvecklingen är en viktig förklaring till varför kost na der -
na ökar för läkemedel.
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Diagram 21 • Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen, per månad, till och med 
november 2018
Miljoner kronor, löpande priser, faktiska, säsongsrensade och trendade värden
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Effekten av patentutgångar var en viktig
förklaring till att läkemedelskostnaderna
minskade under åren 2010–2014. De se-
naste åren har effekten varit betydligt
mindre.

Källa: eHälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting.
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I diagram 22 visas tydligt hur kostnaderna för receptläkemedel inom för -
må nerna stiger i takt med ökad ålder. Som vi skrivit om i tidigare rapporter är
mönstret likadant för övriga vårdkostnader. I den undre delen av dia gram -
met ser man även hur kostnaderna fördelas efter ålder. Om vi blickar fram
mot år 2025 och antar att kostnaden per ålders grupp är den samma år 2025
som 2017 är det framförallt kostnaderna för den stora gruppen människor
födda på 1940-talet som kommer att öka. Totalt stiger kostnaderna med 9
procent mellan 2017och 2025 givet 2017 års prislappar, alltså med drygt 1pro-
cent per år.

För att ytterligare beskriva behoven av läkemedel och demografiska effekter
för kostnaderna har förmånsläkemedel delats in efter vilka diagnosområden
de huvudsakligen används för.8

Cirkulationsorganens sjukdomar (exempelvis hjärtinfarkt och stroke) har
de högsta kostnaderna för läkemedel följt av endokrina sjukdomar (exem-
pelvis diabetes). Därefter kommer cancer. Sjukdomar som förklarar de vanli-
gaste dödsorsakerna i Sverige, hjärtinfarkt, stroke och cancer är alltså bety-
dande även när det gäller läkemedelskostnader.
Utifrån diagram 23kan vi dra ett par slutsatser. År 2025kommer kost na der -

na för läkemedel mot cancer och besvär med cirkulationsorganen att ha ökat
kraftigt som en följd av att den stora gruppen personer födda på 1940-talet
kommer in i de åldrar då behoven är särskilt stora. Samtidigt kommer många
nya effektiva men dyra läkemedel att introduceras på just cancerområdet.
Cancer blir allt mer en kronisk sjukdom. Människor lever med sin cancer un-
der längre tid vilket innebär att behovet av läkemedel ökar.

Läkemedelsutredningens slutbetänkande
Senast den sista december 2018 ska den sittande läkemedelsutredningen
(sou 2016:07) presentera sitt förslag på ny ordning för finansiering, subven-
tion och prissättning av läkemedel. Som vi ser i tabell 16 handlar det om när-
mare 30 miljarder kronor och kostnaderna förväntas fortsätta att öka
kraftigt, åtmin stone under de närmaste åren. För landsting och regioner
kommer utredningen att ha mycket stor betydelse. Av direktiven och även av
utredningens delbetänkande (sou 2017:87) framgår att ett förtydligat kost-
nadsansvar mellan stat och landsting/regioner är ett av utredningens vikti-
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8. Fördelningen är gjord i samarbete med Region Skåne och bygger på en del antaganden och förenkling-
ar.

Diagram 22 • Kostnad för läkemedelsförmånen 2017 efter ålder samt framskrivning 2025
Kronor per invånare och miljoner kronor
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Källa: eHälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting.
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gaste uppdrag. Dagens system är komplicerat och fragmentiserat med bland
annat ett delat kostnadsansvar mellan stat och landsting och regioner. Ut-
redningen har avfärdat en övergång till ett helt statligt ansvar utan fokuserar
på att mer entydigt lägga kostnadsansvaret på landsting/regioner eller att ut-
veckla dagens system med delat ansvar. Utformningen av utredningens för-
slag blir avgörande för acceptansen från landsting/regioner kring ett eventu-
ellt förändrat ansvarsförhållande. Att överföra kostnadsansvaret till lands-
tingen och regionerna kan innebära fördelar men ställer krav på en lösning
som är ekonomiskt stabil och trygg för dessa över tid.

Statsbidrag för läkemedelsförmånerna och framtiden
I avvaktan på en ny ordning för finansiering med mera av läkemedel är skl
och regeringen överens om att utformningen och upplägget av 2017 års över-
enskommelse ska gälla även för 2018 och 2019. Även om överenskommelsen
för 2019 väntas bli klar först i början av 2019 kan vi utifrån de tydliga princi-
perna i tidigare överenskommelser ändå anta att statsbidraget för 2019 kom-
mer att landa på 29 680miljoner kronor (brutto). Sedan ska bidraget minskas
med statens del av återbäringen (60 procent till landstingen och 40 procent
till staten). Det är ännu för tidigt att säga något om hur stor återbäringen kan
bli 2019.
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Diagram 23 • Landsting och regioners kostnad för förmånsläkemedel uppdelat på de största
diagnos områdena och efter ålder, år 2017
Kronor per invånare
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Diagrammet visar tydliga skillnader i vilka
åldrar olika sjukdomar inträffar. Männi-
skor lever med diabetes typ 1 redan från
unga år. Brist på tillväxthormon är också
något som påverkar framförallt unga
människor. Däremot debuterar cancer
och problem med cirkulationsorganen be-
tydligt senare i livet. Behovet av läkeme-
del mot besvär i cirkulationsorganen, eller
för att undvika besvär (förebyggande me-
dicinering) ökar hela livet. Detta gäller
inte för läkemedel mot cancer, där mins-
kar kostnaderna utslaget per invånare för
de allra äldsta.

Källa: eHälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 16 • Prognos för ersättning för läkemedelsförmånerna med mera
Miljoner kronor

Prognos för:                                                                                                                             2018         2019

Läkemedelsförmånen                                                                                                  25 125      27 032
Övrigt (switchar öv/sv, vissa förbrukningsartiklar, dos, smittskydd)                 1 620         1 620
Hepatit C (70 % av kostnad)                                                                                      1 044         1 028
Vinst och förlust Hepatit C                                                                                              135                   
Totalt (brutto)                                                                                                                   27 924     29 680

Statens del av återbäringen                                                                                         –1 119                   
Totalt (netto)                                                                                                                    26 805                    

Källa: eHälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Det har varit några händelserika år för kollektivtrafiken

Sedan kollektivtrafiklagens ikraftträdande år 2012har man i de flesta län skat -
te växlat kommunernas del av ansvaret för regional kollektivtrafik till regio-
nerna och landstingen. Före 2012 låg en tredjedel av kollektivtrafikens netto-
kostnad i kommunerna och två tredjedelar i landstingen. Efter nästa års skat -
teväxlingar är det bara i Västernorrland, Västerbotten och Norr bott en som
regionerna inte har hela ansvaret. Därmed kommer regionerna att bära cirka
90 procent av nettokostnaden, vilket innebär att kollektivtrafikens andel av
regionernas totala nettokostnader stiger från 5,0 till omkring 7,5 procent.
En viktig faktor för kollektivtrafikens utveckling är det fördubblingsmål9,

som branschen10 beslutade år 2008 och som varit en stark drivkraft för ut -
ökad kollektivtrafik. Antalet resor med regional kollektivtrafik har ökat med
en tredjedel sedan 2006. För att fördubblingsmålet ska kunna uppnås krävs
en ökning med ytterligare 51 procent på de tre år som återstår fram till 2020.

Sedan 2006 har nettokostnaden för kollektivtrafik stigit med 75 procent, vil-
ket har ökat behovet av utdebitering från 78 öre till en krona och 16 öre.
Utbudet har vuxit med cirka 25 procent och nettokostnaden11 stigit tre

gånger så mycket (diagram 24) i fasta priser, vilket innebär en ökning från 11
till 25miljarder i löpande priser. Därmed har den utdebitering som krävs för
att finansiera nettokostnaden ökat med 38 öre. Om kostnaderna i fasta priser
i stället ökat i samma takt som utbudet skulle behovet av skattehöjningar
stannat på sex öre.
Huvudorsaken till den stora nettokostnadsökningen är ökade bidrag till de

regionala kollektivtrafikmyndigheterna (rkm)12 för att täcka underskott i
den upphandlade trafiken och förbättra deras resultat.
Att rkm:s kostnader stigit snabbt beror på ett flertal faktorer. En är att

spårbunden trafik, som är dyrare att köra och drar förhållandevis stora kost-
nader för infrastruktur, har ökat som andel av den totala trafiken. En annan
är att rkm:s krav på fordonens miljö- och tillgänglighetsstandard skärpts,
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9. Kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas på lite sikt, som ett mål på vägen ska antalet resor
med kollektivtrafik vara dubbelt så många år 2020 som de var år 2006.
10. Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatö-
rerna, Sveriges Kommuner och Landsting, Senare har även Trafikverket och Jernhusen anslutit sig.
11. Nettokostnad syftar i kollektivtrafikavsnittet på den totala nettokostnaden i landsting plus kommuner.
12. Länstrafikbolag 2006–2011, Regionala kollektivtrafikmyndigheter 2012–2017.

Diagram 24 • Utveckling av landstingens plus kommunernas nettokostnad för kollektivtrafik
samt den regionala kollektivtrafikens utbud och resor
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Sedan 2006 har nettokostnaden för kol-
lektivtrafik stigit med 75 procent, vilket
har ökat behovet av utdebitering från 78
öre till en krona och 16 öre.

Källa: Statistiska centralbyrån och Trafikanalys.

Meddelande 4



liksom operatörernas lönsamhetskrav. Till detta kan läggas att ökande träng-
sel i de större städernas trafik leder till sjunkande medelhastighet, med stör -
re personalkostnad för varje körd kilometer som följd. Dessutom har Trafik -
verkets banavgifter höjts.

Landstings och regioners ekonomi på några års sikt – 2022

Investeringstakten växlar upp

Investeringarna har ökat med 9 procent årligen i genomsnitt under de sena -
ste fem åren. Inom hälso- och sjukvården genomförs och väntar ytterligare
stora investeringar på grund av den växande befolkningen och för att äldre
byggnader behöver moderniseras. I år väntas investeringarna i landstingen
öka med hela 17 procent.
Enligt landsting och regioners budget och plan samt enkätsvar finns pla -

ner på investeringar på 134miljarder under åren 2018–2021. Inkluderas inve-
steringar i de landstingsägda bolagen summerar planerna till drygt 166 mil-
jarder kronor. I förhållande till budget har genomförandegraden för inve-
steringar i landstingen varit cirka 80 procent. Investeringsplanerna i slutet
av perioden är ofta underskattade. I vår prognos för landsting och regioner
beräknas investeringarna uppgå till 150miljarder 2018–2022.

Utöver stora investeringar i till exempel nya sjukhus, operationssalar och
psykiatribyggnader, sker även en kraftig ökning av investeringar i kollektiv-
trafik. Mätt i kronor per invånare har Stockholm de största investeringarna.
Det handlar både om upprustning av den befintliga infrastrukturen för vård
och kollektivtrafik i form av byggnader, spår och fordon. Men befolknings -
tillväxten gör att det i allt större utsträckning även handlar om att bygga nytt
och bygga ut.
Landsting och regioner står sammantaget inför omfattande investeringar

de kommande åren. De ökade investeringsutgifterna medför ett ökat finansi-
eringsbehov och därmed på sikt ökade kapitalkostnader.
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Diagram 25 • Investeringar i landsting och regioner utfall, prognos och plan
Miljarder kronor och procent

 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10

Pr
oc

en
t

Investeringarnas andel av skatter och bidrag

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

M
ilj

ar
de

r k
ro

no
r Budget och plan Utfall Prognos

Avskrivningar
Investeringarna i landstingskoncerner va-
rierar i kronor per invånare mellan 655 i
Gävleborg och 6 592 i Stockholm. I ge-
nomsnitt uppgår investeringarna till 3 176
kronor per invånare år 2017.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Så här har vi räknat

Beräkningarna bygger på den bedöm-
ning som presenterats i det inledande
kapitlet »Samhällsekonomin«. Utgångs-
punkten är övergångsregeringens Bud-
getproposition för 2019, inklusive nivån på
de riktade statsbidragen. Vi räknar dock
med ökningen av statsbidragen i den be-
slutade statsbudgeten på 1,5 miljarder
kronor 2019. För åren 2018 och 2019 re-
dovisas en prognos för kostnads utveck -
lingen. Beräkningarna för åren 2020–
2022 är mer schablonmässiga kalkyler
som utgår från att kostnaderna ökar i
takt med demografiska behov. Samma
löneutveckling antas för de anställda i
kommunerna som för den övriga arbets-
marknaden. År 2020–2022 räknas även
de generella statsbidragen i kalkylen upp
med 2 procent realt, trots att det kräver
nya beslut av riksdagen.
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På sikt räknar vi med en kostnadsökning i takt med demografiska behov

Åren 2020–2022 växlar takten i skatteunderlagsutvecklingen ner när arbets-
marknaden antas vara i balans. I vår kalkyl antas kostnaderna utvecklas i takt
med befolkningsförändringarna. De ekonomiska och rekryteringsmässiga för -
utsättningarna medger inte kostnadsökningar i takt med historisk trend, som
utöver kostnadsökningar som beror på demografin uppgått till knappt 1 pro-
cent per år. De skulle ha krävt ytterligare intäktsökningar med cirka 3miljarder
per år. Det demografiska trycket är fortsatt högt, i snitt 1,2 procent per år, med
en genomsnittlig pris- och löneökningstakt på 2,6 procent per år blir totala
kostnadsutvecklingen i löpande priser 3,8procent under kalkylperioden.

I våra kalkyler målsätter vi resultatet till en nivå som motsvarar 1 procent av
skatter och generella statsbidrag åren 2020–2022. Med kostnader som enbart
utvecklas i takt med demografin behövs till 2022 skattehöjningar, effektivi-
seringar eller andra kostnadssänkande alternativt intäktshöjande åtgärder
motsvarande 12 miljarder. Vi räknar med höjningen av statsbidragen en ligt
statsbudgeten för 2019med 1,5miljarder. Därefter räknar vi med att statsbi-
dragen värdesäkras åren  2020–2022med 2 procent realt, vilket motsvarar en
nivåhöjning på 4,7 miljarder 2022. För att nå resultatet på 1 procent behövs
ytterligare åtgärder på 7,5miljarder kronor till år 2022.

Resultaten faller under nollstrecken nästa år utan aviserade tillskott
Landstingens resultat väntas falla i år och trots en relativt låg utveckling av
kostnaderna 2019 faller det ytterligare nästa år. Det råder stor osäkerhet om
intäkterna 2019 från riktade statsbidrag då denna rapport publiceras och
sannolikt fortsätter den osäkerheten ett bra tag till.
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Kostnaderna väntas öka med 5,2 procent i
år, vilket rensat för prisförändringar enligt
LPIK motsvarar en ökning på 1,9 procent i
fasta priser. Det är en något lägre kost-
nadsökning än genomsnittet under senas-
te tio åren, som uppgått till 2,1 procent per
år. Åren framöver räknar vi med en lägre
kostnadsutveckling. Under kalkylperioden
räknar vi med en kostnadsökning på i snitt
1,2 procent per år, vilket bara motsvarar
de demografiskt betingade behovsökning-
arna.

Tabell 17 • Nyckeltal för landstingens ekonomi
Procentuell förändring om inget annat anges

                                                                     Utfall Prognos                                       Kalkyl
                                                                      2017          2018          2019         2020         2021          2022

Medelskattesats, nivå i %
(exkl. Gotland)*                                          11,42           11,44          11,55           11,55           11,55           11,55
Skatteintäkter o generella 
statsbidrag, LP 5,2 3,6 5,0 4,7 4,1 3,8
Skatteintäkter o generella
statsbidrag, FP 2,5 0,4 2,5 1,9 1,5 1,3
Verksamhetens kostnader, LP 4,2 5,2 4,1** 3,8 3,9 3,7
Verksamhetens kostnader, FP 1,5 1,9 1,8** 1,2 1,3 1,2
LPIK 2,7 3,2 2,4 2,6 2,6 2,5

Anm.:FP = fasta priser, LP = löpande priser.
*Inklusive skatteväxling 2019 för kollektivtrafik motsvarande +2 öre på skattesatsen.
**Inklusive skatteväxling för kollektivtrafik som motsvarar 0,1 respektive 0,2 procentenheter.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 18 • Kostnadsökning på olika komponenter, årlig förändring
Bidrag i procentenheter, exklusive skatteväxlingar, fasta priser

                                                                     Utfall                  Prognos                 Kalkyl
                                                 09–11         12–14         15–17          2018          2019   2020–2022

Demografiska behov 0,9 1,0 1,4 1,3 1,2 1,2
Övrigt 0,8 1,2 1,2 0,6 0,6 0,0
Total volym förändring 1,6 2,3 2,5 1,9 1,8 1,2

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Kostnaderna i landstingen har ökat betyd-
ligt snabbare under de senaste åren jäm-
fört med tidigare. De demografiska beho-
ven har ökat från 0,6 procent år 2005 till
1,5 procent år 2016.
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Tabell 19 • Skatteintäkter och generella statsbidrag, nivå samt tillskott
Miljarder kronor

                                                                             Prognos                                    Kalkyl              
                                                                                         2018          2019         2020         2021          2022

Skatter och generella statsbidrag                         313,8        329,4        345,3        358,6        372,7
varav värdesäkrade statsbidrag                                                                    1,6              3,1             4,7
varav ytterligare åtgärder                                                                              5,6              7,1             7,5
varav höjd skatt                                                                              1,8              1,8              1,9              1,9

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

I statsbudgeten tillförs 1,5miljarder 2019.
Vi räknar dessa som generella statsbi-
drag, trots att de inte bokförs så i stats-
budgeten. För åren 2020–2022 beräknas
värdesäkringen till 2 procent realt.

Diagram 26 • Landstings och regioners beräknade resultat samt vad 2 procent av skatter och bi-
drag motsvarar
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Under kalkylperioden 2020–2022 justeras
statsbidragen så att ett resultat på 1 pro-
cent av skatter och bidrag uppnås. Det är
ett sätt att åskådliggöra förändringstryck-
et som landstingen står inför.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Effektiviseringsmöjligheter genom omställning till Nära vård

I denna faktaruta illustreras vilken typ av effektivisering som kan
följa av en omställning till Nära vård. De exempel som redovisas
kring ändrade arbetssätt för gruppen multisjuka äldre visar på
möjligheter att minska konsumtionen av vård vid sjukhus. Avsnit-
tet »Nära vård med stöd av ny teknik« på sidan 52 visar bland an-
nat potentialen till förbättrad tillgänglighet och prevention.

»Från akutsjukhus till nära vård«

I utredningen Effektiv vård* konstaterades att den svenska sjuk -
vården i allt för hög grad har sin tyngdpunkt vid akutsjukhusen,
och att det ger upphov till ineffektivitet. Utifrån denna slutsats
har en särskild utredare uppdraget att föreslå en omställning av
vården som ger primärvården ökad betydelse. Utredningen arbe-
tar med målbilden ”från akutsjukhus till nära vård”, där primär-
vården är navet i den nära vården och samspelar både med den
specialiserade vården och med den kommunala hälso- och sjuk -
vården och socialtjänsten.

Inom ramen för uppdraget ska en nationell plan för omstruktu-
reringen tas fram, vilket ska ske i en dialog med företrädare för
samtliga landsting, myndigheter och andra berörda aktörer. Slut-
betänkande ska lämnas den 31mars 2020.
Utredaren har arbetat tätt ihop med landstingen och regioner-

na och målbilden om nära vård är i betydande utsträckning redan
vägledande för utvecklingen i landstingen.
Omställningen behövs för att i en förändrad demografi kunna

möta invånarnas ändrade förväntningar och ökade vårdbehov
samt för att klara kompetensförsörjning och ekonomi.

Utredningens utgångspunkter

För att kunna bli navet i hälso- och sjukvården föreslås att primär-
vården ska få ett nationellt definierat uppdrag, enligt vilket den
har det primära akutuppdraget och är befolkningens förstahands -
kontakt med vården. Tanken är att invånarna därigenom i mins-
kad grad ska vända sig till sjukhusens akutmottagningar och i stäl-
let erhålla akut vård i primärvården. >>>

Meddelande 4



52 Ekonomirapporten, december 2018 – Om kommunernas och landstingens ekonomi

3. Landstings och regioners ekonomi

En stärkt primärvård ska också kunna fylla en samordnande
funktion när det gäller patienter med behov av vård och omsorg
från flera olika håll. Här dominerar gruppen sköra multisjuka
äldre. Centralt för dessa är att primärvården i samarbete med
kommunernas hemsjukvård och äldreomsorg är mer proaktiva så
att onödig försämring bromsas. Därmed ska färre patienter än
idag behöva vårdas vid sjukhus och när det ändå är nödvändigt, så
kort tid som möjligt.
Idag har denna grupp inte tillräckligt stöd hemma och inlägg-

ning vid akutsjukhus sker frekvent och även akuta återinläggning-
ar är vanliga. Otryggheten är stor för såväl patienter som personal.
Nära vård syftar också till ett ökat fokus på prevention. I stället

för att reaktivt koncentrera alla insatser på människor när de re-
dan är sjuka, gäller det att proaktivt motverka ohälsa och i synner-
het uppkomsten av kroniska sjukdomar. För personer med kronis-
ka sjukdomar handlar det om att ställa om till ett proaktivt arbets-
sätt med inriktning på att bevara hälsa med patienten som medak-
tör. Målet är en framtida hälso- och sjukvård som är mer tillgäng-
lig och bättre på att motverka ohälsa. Den hänger dessutom ihop
bättre och klarar därigenom långvariga vårdbehov och kroniska
sjukdomar.

Ändrade arbetssätt i praktiken

På ett flertal ställen har andra sätt att organisera omhändertagan-
det av sköra äldre personer prövats.** De har olika utformning,
men också många gemensamma drag. Och de ligger alla i linje med
målbilden för nära vård.
Centralt i dessa arbetssätt är att beredskapen är god för patien-

ter med hemsjukvård. Besök från till exempel ett hemsjukvårds-
team ska kunna erbjudas samma dag eller senast dagen därpå.
Även ambulanssjukvården erbjuder, som alternativ till akutmot-
tagningen, besök av läkare från primärvården samma, eller senast
nästa dag. För personalen i hemtjänsten är det enklare att kontak-
ta läkare och distriktssköterskor i vid tecken på begynnande för-
sämring. När patienter läggs in vid sjukhus får personalen i pri-
märvården besked om det senast dagen därpå och kan omgående
påbörja vårdplanering för vård i hemmet.
Hemsjukvården organiseras i tvärprofessionella mobila team

där flera olika yrkesgrupper samarbetar runt de patienter som
vårdas hemma. Till dessa team är läkare från primärvården kopp-
lade. Personalen i hemsjukvården har tillgång till läkarkompetens
dygnet runt. Kontakter sker också i hög grad digitalt.
Uppföljning*** visar att man genomgående, för de som omfat-

tas, lyckats minska antalet vårdtillfällen, antalet vårddagar och
antalet akuta återinläggningar vid sjukhus, samt minska behovet
av kommunala korttidsboenden. Ofta handlar det om radikala för-
bättringar. Typiskt är också ökad trygghet för patienter och perso-
nal.
De kostnadsuppföljningar som gjorts visar genomgående stora

kostnadsminskningar för de grupper som omfattats. Kostnadsef-
fekten har i huvudsak uppnåtts genom minskad vårdkonsumtion
vid sjukhus. Det är dock genomgående små populationer som om-
fattats av de nya arbetssätten och det har inte spridits i stor skala
till hela landsting eller sjukvårdsregioner.

Nära vård med stöd av ny teknik

Introduktionen av digital vård och modern teknik öppnar möjlig-
heter för en helt ny tillgänglighet.
Den möjlighet till chatt och videomöten som digital vård erbju-

der idag kommer i framtiden, med mer ai-stöd, att vara ännu mer
effektiv. De kommer också att ha kontinuerlig tillgång till uppda-
terade medicinska riktlinjer, på ett sätt som inte är möjligt idag.
Även möjligheterna att tidigt upptäcka risk för sjukdom och sät-

ta in motåtgärder kommer att utvecklas på samma omvälvande
sätt. Vårdgivare kommer att, utifrån hälsotillstånd, livsstil och
eventuellt dna, kunna ge individinriktade råd om åtgärder för att
förbättra chansen till god hälsa.
Personer kan också ha sensorer som kontinuerligt följer vitala

parametrar och som både kan förvarna om akuta tillstånd som
hjärtinfarkt och om långsamma förändringar som ökar risken på
sikt för exempelvis diabetes 2. Påminnelser kan ges i mobilen om
vad som behöver göras för att behålla och förbättra hälsa och väl-
befinnande.
Hälso- och sjukvården är i framtiden inte bara en plats, en vård-

central eller ett sjukhus, där människor vid behov får en diagnos
och behandling, utan också en möjlighet för människor till ett
kontinuerligt samspel för bättre kontroll på sina hälsotillstånd.
Med tillgång till information om vilka livsstilsförändringar som
gynnar en specifik persons hälsa. Vid sjukdom sker diagnos och
behandling i ett betydligt tidigare skede och med bättre tillgång
till aktuell kunskap.
Med digital monitorering kan personer med kroniska sjukdo-

mar bromsa den försämring som annars är typisk för många kro-
niska sjukdomar, och därmed behovet av sjukhusvård. Digital tek-
nik och avancerad medicinskteknisk utrustning förflyttar ännu
mer av sådan vård som idag bedrivs vid sjukhus till patienters
hem.
Skiftet möjliggör för patienter att vara mer självständiga med

individanpassade behandlingar efter personliga behov. Med bär-
bara sensorer och bärbar utrustning för behandling kan preven-
tion och behandling baseras på realtidsdata. Patienter kan själva
styra sin hälsa hemma, samtidigt som vårdgivarna har aktuell in-
formation som gör det möjlig att anpassa insatserna.

*Effektiv vård, SOU 2016:2.
**Några exempel är Närvården i Västra Skaraborg, Trygg Hemgång i
Ronneby, Hemsjukhuset i Borgholms kommun, m.fl.
***I en rapport från Region Östergötland daterad 2018-10-15, Våga vara
hemma – Ett ekosystem för e-hälsa, har sammanställt utvärderingar av flera
olika exempel på Nära vård-koncept.
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Hur kan utmaningarna mötas?

Vi räknar med att det behövs effektiviseringar eller ökade resur-
ser på 43 miljarder kronor till sektorn för att klara  en välfärd på
dagens nivå fram till år 2022, med oförändrad personaltäthet.
Statsbidragen är nominellt sett oförändrade om inga nya beslut
fattas, och det finns ingen koppling vare sig till pris- och löneök-
ningar eller till ökade välfärdskostnader som en följd av den de-
mografiska utvecklingen. Utmaningarna måste därför huvud-
sakligen klaras av inom kommuner, landsting och regioner.

Bättre förutsättningar för välfärdens utveckling och finansiering

Om välfärden ska kunna bibehållas och utvecklas framöver behöver dialogen
och samsynen mellan staten och kommuner, landsting och regioner stärkas
och långsiktigheten i agerandet öka.

Behov av långsiktighet även i det korta perspektivet
I tidigare avsnitt och i tidigare Ekonomirapporter har vi beskrivit de stora ut-
maningar som kommuner, landsting och regioner står inför de kommande
åren – framförallt ökade behov av skola, vård och omsorg till följd av fler unga
och fler äldre. Det behövs förändringar för att möta dem. Verksamheterna
måste bli effektivare för att klara behoven med tillgängliga resurser och inte
minst tillgänglig personal.

Kommuner, landsting och regioner arbetar redan för att klara de kom-
mande utmaningarna och få till stånd nödvändiga förändringar. Arbetssätt
och strukturer behöver utvecklas och förnyas. Implementeringen av digital
teknik måste påskyndas. Bättre system behöver utformas för uppföljning. In -

Ekonomirapporten, december 2018 – Om kommunernas och landstingens ekonomi    53

KAPITEL4
Meddelande 4



vånarnas egna förmågor måste tas tillvara bättre. Det behövs utbildning för
förändring och en bättre arbetsmiljö för de som arbetar inom vård, omsorg
och skola.

Förändringarna kan underlättas och stödjas genom en tydlig och medve-
ten, övergripande strategi och inte minst av långsiktiga finansiella och pla-
neringsmässiga förutsättningar. En mer aktiv dialog mellan staten och kom-
munsektorn kan skapa en samsyn kring utmaningar och förändringsbehov
som gör det möjligt att komma överens om gemensamma satsningar för
långsiktigt hållbara förändringar – med ett gemensamt ansvarstagande och
utan detaljstyrning.

Större ömsesidighet i en omvänd process
skl har länge, bland annat i tidigare Ekonomirapporter, beskrivit proble m -
en med den stora mängden riktade bidrag till kommuner, landsting och regi-
oner. Många riktade bidrag finns bland annat inom skolan liksom ett antal
överenskommelser inom främst hälso- och sjukvårdsområdet. Förutsätt ning -
arna för de olika satsningarna har inte varit särskilt bra – det har ofta saknats
framförhållning och dialog kring bidrag och överenskommelser, det har
sällan funnits någon gemensam analys av de problem som bidragen är tänkta
att lösa och det har ofta varit kort tid för genomförande. Bidragen är inte
alltid anpassade till de lokala behoven eller prioriteringarna och innebär ofta
detaljstyrning som dessutom leder till ökad administration och högre kost-
nader.

Regeringen och sektorn behöver ha en gemensam bild av utmaningarna för
att nå de långsiktiga målen för välfärden. I den nuvarande processen gör rege -
ringen inte sällan kortsiktiga utspel (satsningar) i budgetpropositionen, som
kommer väldigt sent i förhållande till kommuners, landstings och regioners
budgetprocess. Eftersom det inte funnits utrymme för gemensam analys och
överväganden kring olika lösningar så träffar de inte alltid rätt och even tu -
ella krav hinner inte förankras med dem man riktar sig till. Å andra sidan är
inte skl och sektorn tillräckligt bra på att i god tid, systematiskt och samlat,
utforma och förmedla sin bild av problemen och utmaningarna i sektorn. Det
finns också ett förbättringsutrymme för skl att stärka sin egen process för
att i samarbetet med medlemmarna bli en bättre och mer proaktiv partner i
en dialog med regeringen.

Det finns många områden där staten och sektorn har gemensamma ut-
vecklingsintressen och där överenskommelser kan vara en bra väg framåt.
Sådana överenskommelser har bättre förutsättningar att nå framgång om de
utformas i dialog, har en framförhållning som medger förankring och plane -
ring och innehåller ömsesidiga åtaganden för båda parter. Med framgång av-
ses att det blir bättre effekt av gjorda satsningar och ett sammantaget mer ef-
fektivt resursutnyttjande.

En gemensam, långsiktig målbild för sektorn uttrycks bland annat i lag -
stift ningen inom olika områden. Regeringen och skl behöver gemensamt
identifiera de utmaningar som finns för att nå målen. Det behöver ske i en di-
alog på flera nivåer om problemanalys, förändringsbehov och insatser på
både kortare och längre sikt. Den kunskap om verksamheterna som finns
både hos myndigheter, skl och hos kommuner, landsting och regioner behö-
ver tas tillvara i problemanalysen. Dialogen kan resultera i långsiktiga kon-
trakt inom strategiska områden, vilka inte nödvändigtvis behöver vara kopp-
lade till pengar, där både regeringen och kommuner, landsting och regioner
genom skl gör tydliga åtaganden. Överenskommelserna kan kombineras
med anpassningar av de generella bidragen och kompletteras med kortare
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satsningar. Om riktade bidrag och satsningar ändå ska ges bör de vara tillfäl-
liga och tydligt avgränsade och ligga i linje med målbilden och de gemensamt
identifierade utmaningarna.

Den beskrivna modellen kan användas inom olika områden där både re-
geringen och kommuner, landsting och regioner ser behov av förstärkning
och samverkan för att nå välfärdsmålen. Den skulle möjliggöra betydande
förbättringar av effektiviteten i användningen av de offentliga resurserna
inom välfärdssektorn.

Möjligheter till bättre samverkan
En bättre samverkansprocess mellan regeringen och skl kan utformas suc-
cessivt och tillämpas på områden där det finns särskilt stora utmaningar fram -
över. Det gäller bland annat den nära vården, skolan och digitaliseringen.

Nära vård
I avsnittet om landstingens ekonomi ovan har den önskvärda utvecklingen
mot en nära vård beskrivits. Det handlar om att utveckla samarbetet mellan
kommuner och landsting/regioner kring den nära hälso- och sjukvården –
som kan minska trycket på sjukhusen och bidra till en betydligt bättre, mer
patientnära och effektiv sjukvård. Det handlar också om att ställa om vården
och öka de preventiva insatserna i syfte att minska behoven av vård. Målet är
en framtida hälso- och sjukvård som är mer tillgänglig och bättre på att mot-
verka ohälsa. Den hänger ihop bättre och klarar därigenom långvariga vård-
behov och kroniska sjukdomar.

Nära vård är ett område där den ovan beskriva modellen för samverkan
mellan regeringen och skl skulle kunna prövas. Det finns goda förutsätt-
ningar för att nå framgång eftersom det finns bred acceptans för den teck -
nade målbilden, skl:s medlemmar delar den problemanalys som har pre-
senterats inom ramen för utredningen om en god och nära vård och det finns
ett stort behov av långsiktighet. Området berör också både kommuner och
landsting/regioner.

Det pågår redan nu ett arbete på många håll i riktning mot en mer nära
vård. Kommuner, landsting och regioner behöver arbeta aktivt och medvetet
med omställningen och det förutsätter bland annat en förbättrad samverka
mellan dem. Förändringen behöver också stödjas av staten och göras i sam-
verkan mellan staten och sektorn. En gemensam strategi/vision på längre
sikt, ömsesidiga åtaganden, en gemensam uppföljning och även vissa över-
gångsvisa, tillfälliga satsningar kan vara en väg framåt.

Skolan
Vi har tidigare (Ekonomirapporten, oktober 2017 och maj 2018) beskrivit pro-
blemen med den omfattande mängden statsbidrag inom skolans område och
hur de komplicerar styrningen av skolan. Vi har också redovisat en modell
för hur dessa statsbidrag skulle kunna övergå till färre och mer utveckling-
sinriktade satsningar och en del föras över till de generella bidragen.

Den statliga styrningen av skolan behöver i högre grad utformas för att
kommuner och huvudmän ska kunna möta utmaningarna och utvecklings-
behoven och den behöver bli mer inriktad på resultat och mindre på hur
statsbidragspengar används. Förskolan och skolan står inför stora utmaning-
ar inom flera områden. Frågan om kompetensförsörjning är avgörande. Det
handlar inte bara om att utbilda fler personer, utan även om att använda kom -
petens på rätt sätt. Över 1000 nya förskolor och skolor behöver byggas fram
till 2021, därutöver behöver befintliga lokaler rustas upp och lärmiljöer vida-
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reutvecklas. Digitaliseringen medför stora möjligheter. Det krävs dock om -
fatt ande insatser för att främja en likvärdig tillgång till de möjligheter som
digitaliseringen medför. Staten, huvudmännen och verksamma inom för -
skola och skola behöver ta ett gemensamt ansvar för förskolans och skolans
förutsättningar, finansiering och styrning, så att utbyggnad och utveckling
kan ske med god kvalitet och så att likvärdigheten stärks och integrationen
förbättras.

Digitalisering

En strategi för att effektivisera med digitalisering

Ett sätt att möta den snabbt ökande efterfrågan på välfärdstjänster är att ut-
nyttja tekniken bättre. Digitala lösningar och annan teknik kan bidra till att
underlätta såväl kompetensförsörjning som finansiering.

I rapporten Automatisering av arbete 13 finns en sammanställning av några
internationella rapporter som pekar på att det finns en betydande potential
att automatisera olika arbetsmoment. Globalt sett handlar det om, grovt räk-
nat, en potential på cirka hälften av alla moment inom ett par decennier. Det
finns dock skillnader mellan länder och branscher och mellan olika arbets -
uppgifter, där förutsägbara arbetsuppgifter är lättare att automatisera. När
det gäller svensk välfärdsproduktion, med en stor andel kognitiva och icke
förutsägbara arbetsuppgifter, ofta inom kontaktyrken, är potentialen lägre,
men ändå betydande. På längre sikt, i takt med att teknik, arbetsmetoder och
andra grundläggande förutsättningar utvecklas, beräknas potentialen öka.
På kort sikt är det troligt att påverkan blir störst inom områden som admi-
nistration, ekonomi, service, transport och teknik.

En lämplig strategi bör omfatta åtgärder som parallellt tar sikte på både
kort och lång sikt. På kort sikt handlar det om att utnyttja befintlig teknik och
effektivisera enklare arbetsuppgifter samt samla erfarenheter etc. På längre
sikt handlar det om att bygga kompetens och en organisation som klarar
framtida omställningar när det gäller kärnverksamheterna.

Förutsättningarna varierar mellan stora och små kommuner. Mindre
kommuner har svårare att på egen hand driva en sådan utveckling, däremot
har de successivt möjlighet att implementera arbetssätt, system och metoder
som utvecklats av andra eller tillsammans med andra.

Automatisering innebär oftast att arbetsuppgifterna utförs på nya sätt. En
orsak är att de arbetsuppgifter som utförs av människor idag naturligen ock -
så är anpassade för människor. En annan orsak är att digital teknik medger
en helt annan typ av lösningar. Ett exempel är att en nattkamera kan ersätta
ett hemtjänstbesök. Arbetsuppgiften förändras genom att tillsynen istället
utförs via en monitor. Denna lösning är i sig anpassad för en människa då det
är där teknikfronten befinner sig i dagsläget. På sikt kan man med ai-lös-
ningar även utföra själva bedömningen om det föreligger någon avvikelse.
Och då förflyttas gränsen mellan vad en människa och en maskin kan göra yt-
terligare. Om man kopplar detta scenario till den strategi som nämndes ovan
är det möjligt att på kort sikt installera nattkameror, vilket i sig kan innebära
en betydande effektivisering. På längre sikt kan det till exempel handla om
att anpassa kompetensen i den egna organisationen till en mer teknik in -
riktad verksamhet och att förbereda framtida hemtjänsttagare på föränd-
ringar.

Med tanke på den förväntade ökningen av antalet invånare över 80år är möj -
ligheten till digitala lösningar särskilt intressant inom äldreomsorgen. När
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verksamheten byggs ut finns en möjlighet att hantera fler brukare utan att
antalet anställda ökar i samma utsträckning om befintlig teknik används på
ett klokt sätt. Samtidigt finns en möjlighet att förskjuta kompetensen med
inriktning mot nya arbetssätt när man ersättningsrekryterar efter pensions -
avgångar. Bland annat behövs en ökad kompetens när det gäller att leda för-
ändringsarbete vid implementering av nya arbetsmetoder och tekniska lös-
ningar.

Potential i tekniska lösningar
Antalet kommuner som använder olika tekniska lösningar har ökat på se na -
re tid men spridningen går långsamt. Det kan finnas flera orsaker till detta.
Det förefaller till exempel finnas en försiktighet när det gäller att gå före med
ny teknik och en svårighet att hantera de omställningar i arbetssätt som
krävs. Men det finns också en betydande skepsis till om det verkligen går att
räkna hem någon vinst i slutänden. Det finns därför ett behov av att belysa
frågan om vilken effektiviseringspotential digitala tjänster har och hur man
kan hämta hem vinsten.

Nedan beskrivs några digitala tjänster som bedöms ha en betydande effek-
tiviseringspotential med utgångspunkt från en studie utförd av rise med
flera14.

Hemtjänst
Digital nattillsyn Med en kamera och mikrofon kan hemtjänsttagaren ses till
på natten utan att hemtjänsten behöver göra ett fysiskt besök. Hemtjänst -
tagaren behöver inte störas i sin nattsömn och det innebär även minskad res-
tid för de anställda inom hemtjänsten, samt minskade transportkostnader. I
faktarutan »Kalkyl – Nattillsyn« beskrivs potentialen för tre olika exempel-
kommuner.

Digital dagtillsyn Med hjälp av videokommunikationsutrustning kan hem tjänst -
 tagaren själv ta initiativ till kontakt med hemtjänst, läkare och anhöriga. Vin -
sterna är delvis desamma som vid nattillsyn, men kan även bidra till en ökad
trygghet och självständighet för hemtjänsttagaren.

Digital medicinpåminnare Istället för en traditionell dosett kan en digital lösning
användas som registrerar att hemtjänsttagaren tagit rätt medicin vid rätt tid-
punkt. På så sätt kan hembesök som syftar till att hjälpa till med medi ci ne -
ring minskas. Om hemtjänsttagaren inte tagit medicinen skickas ett medde-
lande till hemtjänsten.

Digital nyckelhantering Traditionella lås kan ersättas med digitala lås som styrs
via en applikation på en telefon eller surfplatta. Därmed kan hanteringen av
fysiska nycklar undvikas. Effektiviseringen ligger i minskad restid för att
hämta och lämna nycklar, såväl vid planerade som vid akuta besök.

De olika tekniska lösningar som beskrivits ovan kan även användas i sär skil -
da boenden. Västerås har till exempel gjort framgångsrika försök som bland
annat inneburit att man kunnat minska bemanningen nattetid och samtidigt
ökat tryggheten för de boende och förbättra arbetssituationen för de anställ-
da.15
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Ekonomiskt bistånd
Möjligheten till effektivisering omfattar främst kommunens interna proces-
ser med hantering av dokument och beslutsstöd. Ansökningsförfarandet kan
förenklas genom att sökande själva fyller i ansökningar elektroniskt. Den fort -
satta processen kan snabbas upp genom att enklare steg automatiseras, som
att fylla i uppgifter och sammanställa beslutsunderlag. Andra vinster är för-
enklad dokumentation och statistikframtagning samt en mer standardiserad
och säker beslutsprocess.

Administrativa e-tjänster
Kommuner tillhandahåller en lång rad tjänster som kan digitaliseras. Bland
annat bedöms bygglovsärenden och andra tillståndsärenden kopplat till bo -
staden ha en betydande potential. Effektiviseringen ligger främst i färre ma -
nu ella moment för handläggarna.

Hur stor är potentialen?
I tabell 20 redovisas en uppskattning av den nationella potentialen för res -
pektive tjänst utifrån rise studie. Som framgår kan potentialen bli betyd -
ande, närmare 4,5 miljarder kronor för riket som helhet, bara för dessa tjäns -
ter. Men förutsättningarna skiljer sig mellan olika kommuner beroende på
olika faktorer, såsom bebyggelsestruktur, andel användare av den digitala
lös ningen, kostnader för de analoga motsvarigheterna i utgångsläget, hur väl
man lyckas anpassa arbetssätt etc. Med hjälp av ett beräkningsverktyg kom-
mer det snart bli möjligt att göra beräkningar utifrån kommunens egna
förutsättningar16.

I vissa fall kan potentialen vara större, till exempel för glesbygds kom mu -
ner med hög andel äldre och långa restider i hemtjänsten. Beräkningen ne dan
för hemtjänst bygger på att 5 procent av brukarna har digital natt till syn. Om
denna siffra kan ökas ökar potentialen i motsvarande mån.

Metoder för kalkyler och vinsthemtagning
Den potential som beskrivs i tabellen ovan är definierad som kostnads-
minskningar efter fullt införande. Men det behöver inte nödvändigtvis vara
lägre kostnader man är ute efter. Syftet kan också vara att klara ökade
volymer utan att behöva nyrekrytera i samma omfattning eller att låta perso-
nal använda frigjord tid till att höja kvaliteten inom ett annat område. Man
bör således skilja mellan den potential som finns och hur den används (vinst-
hemtagning). Ytterligare en fråga är hur man realiserar den nytta som man
tänkt sig (nyttorealisering).
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16. Beräkningsverktyget har utvecklats av RISE/AB Stelacon på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS)
och kommer att finnas tillgängligt på PTS webbplats från och med den 31 januari 2019.

Tabell 20 • Uppskattning av nationell potential av några digitala tjänster
Miljoner kronor och kronor per invånare

Tjänst                                  Potential, mnkr        Potential, kr/inv

Hemtjänst                                                                                
Dagtillsyn                                 400                                40
Nattillsyn                               1 400                               140
Medicinpåminnare                 700                                 70
Nyckelhantering                      700                                 70

Summa hemtjänst                 3 200                                320

Ekonomiskt bistånd                  600                                60
Bygglov m.m.                             600                                60

Källa: RISE och egna beräkningar.

Tabellen visar att potentialen är betydan-
de för flera digitala tjänster som finns och
används idag.
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En framgångsfaktor är att man jämför sig med andra kommuner och delar er -
farenheter.17

Kalkyler för att beräkna potentialen
För att bedöma den ekonomiska nyttan finns olika kalkylmetoder. En inve-
steringskalkyl kan vara lämplig om det rör sig om stora initiala utgifter. Den
kan utformas på olika sätt, till exempel att beräkna hur lång tid det tar för en
investering att återbetala sig (payback-metod). Man kan även beräkna nu -
värdet av förväntade utgifter/inkomster (nuvärdesmetod). Det är också nöd-
vändigt att beräkna effekten på kostnaderna. Då omvandlar man förväntat be -
tal ningsflöde till kostnader och intäkter för investeringen för varje år tills
full effekt uppnåtts.

Förutom ekonomiska nyttor kan det finnas kvalitativa nyttor, som måste
värderas för sig. Det är svårare men det finns olika metoder att tillgå, till ex em -
pel seroi (Social Economic Return On Investment)18.

Ytterligare en indelning är i direkta och indirekta nyttor. Indirekta nyttor
kan vara till exempel miljöpåverkan eller transparens i informationsutbyte
mellan kommun och medborgare.

Vinsthemtagning
Syftet med en investering bör klargöras på förhand. Det kan till exempel hand -
la om att klara en volymökning framöver utan att man behöver öka antalet
anställda i samma utsträckning. Andra syften kan vara att man vill uppnå en
kvalitetsförbättring för brukarna i något avseende eller förbättrad arbets -
miljö.

Nyttorealisering
Som påpekats ovan visar erfarenheten att det kan vara svårt att få ut avsedd
effekt av de satsningar och investeringar som görs. Nyttorealisering är en led-
ningsstrategi som syftar till att realisera de nyttor man vill uppnå och omfattar
bland annat målstyrning, portföljstyrning, projektstyrning, förändringsled-
ning, mätning och uppföljning.19
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17. Se till exempel SKL:s portal DelaDigitalt.
18.Se till exempel http://seroi.plus/about/, http://www.sroi.se/index.html
19. Läs om nyttorealisering på SKL:s webbplats: 
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/nationellsamverkanstyrning/
nyttorealisering.25765.html

Kalkyl – nattillsyn

Tabell 21 visar resultatet av kalkylen avseende digital nattillsyn
för tre olika exempelkommuner, med olika förutsättningar fram-
förallt avseende gleshet. Ju längre avstånd mellan brukarna desto
större blir vinsten med digitalt stöd i hemtjänsten.

Effektiviseringspotentialen består av mellanskillnaden mellan
vad tillsynen kostar idag och vad tillsyn med stöd av nattkameror
kostar. I kalkylen antas andelen av hemtjänsttagarna med digital
nattillsyn vara 5 procent. Kostnaden för den digitala tillsynen be-
står av kostnader för utrustning, bredbandsuppkoppling, drifts -
kostnader, licenser och personalkostnader. Kostnader för föränd-
ringsarbete ingår dock inte, då detta kan se väldigt olika ut när det
till exempel gäller behov av utbildning, projektledning och exter-
na konsulter.

Till grund för kalkylen ligger värden som är hämtade från eller
beräknade utifrån officiell statistik. I beräkningsverktyget* går
det att ändra dessa värden om man har mer specifik information.
Verktyget kan också användas för känslighetsanalyser. Man kan

till exempel undersöka vad som händer om man kan öka andelen
som använder den digitala tjänsten.

Tabell 21 • Effektiviseringspotential – digital nattillsyn
Miljoner kronor om inte annat anges

Exempel                                Större    Landsbygds-  Pendlingskommun
                                                  stad          kommun           nära storstad

Kostnad för tillsyn idag        25,6                 1,4                         4,8
Kostnad för digital tillsyn       4,8                 0,1                           1,3
Effektiviseringspotential     20,8                 1,3                          3,5
Potential kr/inv                            151                454                             71

Källa: RISE.

*Beräkningsverktyget har utvecklats av RISE/AB Stelacon på uppdrag av
Post- och telestyrelsen (PTS) och kommer att finnas tillgänglig på PTS
webbplats från och med den 31 januari 2019.
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Förlängt arbetsliv

Stadigt ökande livslängd

En orsak till vikten av ett förlängt arbetsliv är den ökande livslängden i den sven -
ska befolkningen. De närmaste årens demografiska utmaningar ställer än hög -
re krav på ett längre arbetsliv för att klara att finansiera och bemanna välfärd -
en när andelen invånare i åldern 20–64 år minskar.

Mot bakgrund av den ökande medellivslängden är det rimligt att tänka sig
att även arbetslivet blir längre. En kvinna som går i pension vid 65 års ålder,
beräknas i dag ha 20 år kvar att leva. Det är en enorm skillnad mot när den all-
männa pensionen vid 67 års ålder infördes i Sverige år 1913, då var medellivs -
längden ungefär 60 år.

Tabellen nedan visar hur medellivslängden förändras omräknat till årliga ge-
nomsnitt.

Arbetslivets längd och omfattning påverkas inte bara av när man går i pension,
utan även av en rad andra faktorer, så som inträdesålder i arbetslivet, syssel-
sättningsgrad och medelarbetstid, vilka i sin tur beror på en rad underliggan-
de faktorer.

Ökad sysselsättning bland de äldre
I ett internationellt perspektiv har Sverige ett högt arbetskraftsdeltagande,
särskilt i de äldre åldersgrupperna. I jämförelse med andra eu-länder har
Sverige den tredje högsta pensionsåldern och samtidigt en hög sysselsätt-
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Diagram 27 • Utveckling av medellivslängd i befolkningen
År
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Diagrammet visar hur medellivslängden
ökat kontinuerligt under lång tid och för-
väntas fortsätta öka, men i något lång-
sammare takt.

Källa: Statistiska centralbyrån.

Tabell 22 • Förändring av livslängden i befolkningen, genomsnittlig årlig ökning
År

                                            1970–2017                 2018–2070

Kvinnor                               +0,15                           +0,10
Män                                     +0,18                            +0,12

Källa: Statistiska centralbyrån.
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ningsgrad (andelen sysselsatta i befolkningen) i åldern 55–64 år. Framförallt
har kvinnorna i dessa åldrar hög sysselsättningsgrad i Sverige.

Däremot är inträdesåldern jämförelsevis hög i Sverige. Arbetskraftsdelta-
gandet är betydligt lägre bland de unga. Studietiden blir allt längre. Vi foku-
serar dock i detta avsnitt på de äldres möjligheter att öka bidraget till syssel-
sättning och skatteintäkter.

Sysselsättningsgraden har främst ökat i de äldsta åldersgrupperna det se-
naste decenniet (diagram 28). Enligt en rapport från sns 20 kan detta förkla-
ras av såväl förbättringar i hälsa och utbildningsnivå över födelsekohorter
som på striktare krav för att bli beviljad sjukersättning.

Under den senaste tioårsperioden har sysselsättningen ökat med 11 procent.
Det förklaras främst av en växande befolkning i yrkesverksamma åldrar (här
15–74 år). Men samtidigt har befolkningsstrukturen förskjutits mot fler per-
soner i åldersgrupper med lägre sysselsättningsgrad, vilket håller tillbaka sys -
sel sättningseffekten av den ökade befolkningen. Av sysselsättningsökningen
svarar ökad sysselsättningsgrad för 4 procentenheter. Huvuddelen av denna
ökning förklaras av ökad sysselsättningsgrad i åldersgruppen 55–74 år. Enligt
sns är det framförallt i gruppen 65 år och äldre som det finns potential till
ökad sysselsättning framöver.

De två enskilt viktigaste faktorerna bakom arbetskraftsdeltagandet efter
60 år är den formella pensionsåldern samt individens utbildningsnivå21. Hög
utbildningsnivå innebär i de allra flesta fall ett arbete som inte är särskilt fy-
siskt krävande, vilket i sin tur medför att det är lättare att fortsätta att arbeta
högre upp i åldrarna. Dessutom är chansen att personer med eftergymnasial
utbildning har ett arbete som är stimulerande och stämmer överens med in-
dividens intressen, vilket gör att hen inte är lika motiverad att gå i pension.

Utveckling i kommunsektorn
Den genomsnittliga avgångsåldern22 för anställda i kommuner, landsting och
regioner har ökat med cirka ett halvt år sedan år 2009. Ökningstakten har dock
avtagit något i slutet av perioden. Avgångsåldern är något högre i landsting /
regioner än i kommunerna, men skillnaderna är små.
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20. Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv, SNS 2018.
21. IMF World Economic Outlook, april 2018.
22. Definieras som genomsnittlig ålder för de månadsavlönade som är över 60 år och lämnat sektorn un-
der de senaste 12 månaderna (statistiken samlas årligen in i november).

Diagram 28 • Sysselsättningsgrad i olika åldrar år 2007 respektive 2017
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Andelen sysselsatta i olika åldersgrupper
har ökat, särskilt bland äldre. Sysselsätt-
ningsgraden i åldern 55–64 år har stigit
från 70 procent år 2007 till nära 77 pro-
cent år 2017. Att den totala ökningen i ål-
dersgruppen 15–74 år är så pass låg beror
främst på 40-talisternas uttåg från
arbets marknaden, alltså en demografisk
effekt.

Källa: Statistiska centralbyrån (Arbetskraftsundersökningarna).
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Antalet anställda som är 65 år och äldre har ökat kraftigt, från 10 000 per -
soner år 2005 till 45 000 år 2017. Normen att gå i pension vid 65 år är fortfaran-
de stark i kommuner, landsting och regioner, men många kommer tillbaka
och arbetar efter »pensioneringen«. Det går dock inte att dra slutsatsen om
hur antalet arbetade timmar över 60 år har påverkats, eftersom många går
ner i tid i olika steg.

Vad betyder ett förlängt arbetsliv för kommunsektorn?

Effekt på skatteunderlaget
Om arbetslivet skulle förlängas i takt med medellivslängden, det vill säga med
drygt en månad per år, skulle kommunsektorns skatteintäkter succes sivt öka
med cirka 0,1–0,2 procent per år enligt en grov överslags kalkyl. Beräkningen
förutsätter att hela den ökade livslängden skulle bestå av arbete, vilket inte är
självklart. Detta kan ställas i relation till hur antalet arbetade timmar har ut-
vecklats tidigare. De senaste tio åren har antalet arbetade timmar ökat med
cirka 1 procent per år, varav cirka 0,3 procent utgörs av en ökad sysselsätt-
ningsgrad (räknad i timmar).

Förutom att kommunsektorns skatteunderlag påverkas positivt får även
staten högre inkomster, genom arbetsgivaravgifter och moms via högre kon-
sumtion.

Effekt på kompetensförsörjning i kommunsektorn
Om arbetslivet förlängs i samma utsträckning som den ökade livslängden på-
verkas även rekryteringsbehovet i kommunsektorn. Enligt en grov kalkyl
skulle behovet av årliga nyrekryteringar minska motsvarande 0,2 procent av
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Tabell 23 • Förändring av den genomsnittliga avgångsåldern i kommuner, landsting och regioner,
månadsavlönade
År

                                                 2009         2017    Förändring

Kommun                              63,3           63,7         + 0,4
Landsting/region               63,4           63,9         + 0,5

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 29 • Antal anställda som är 65 år och äldre, månads- och timavlönade
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sysselsatta i sektorn. Det kan ställas i relation till ökade demografiska behov
på cirka 1 procent per år.

Vad händer framöver?
Pensionsgruppen23 har föreslagit en rad stegvisa åtgärder fram till 2026 som
syftar till att höja pensionsåldern:
● Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 64 år.
● las-ålder höjs från 67 till 69 år.
● Lägsta ålder för uttag av tjänstepension ska höjas från nuvarande 55 år.

En riktålder införs därefter för övriga pensionsanknutna förmåner. Denna
ska justeras med hänsyn till utvecklingen av medellivslängden. Även kring-
liggande trygghetssystem anpassas.

Dessa förslag kan, om de genomförs, få en kraftig effekt på pensionsåldern
under införandeperioden, vilket kan ses som en återställare. Därefter skulle
en successiv anpassning ske till ökad livslängd i den svenska befolkningen.
Utfallet kommer även att påverkas av en lång rad andra faktorer, demografis-
ka, samhällsekonomiska, arbetsmiljömässiga etc.

Behöver kommuner, landsting och regioner nya intäktskällor?

Om kostnaderna ökar i takt med den demografiska utvecklingen uppstår ett
gap mellan intäkter och kostnader på 43 miljarder kronor år 2022, med utde-
biteringen 2019 i kommuner och landsting och utan höjda statsbidrag. Och
gapet fortsätter att växa åren därefter. Hur ska det finansieras om nivån på
välfärden ska vara densamma som idag? Och hur säkrar sektorn att det finns
tillräckligt många medarbetare med rätt kvalifikationer? I detta avsnitt reso-
nerar vi om ett antal olika intäktskällor som skulle kunna stärka kommuner-
nas planeringsförutsättningar på längre sikt, som behöver diskuteras vidare.

Oavsett svaren på dessa frågor lär en del av gapet behöva täckas med ökade
resurser, både i form av pengar och personal. Det ökade demografiska trycket
kan delvis mötas med effektiviseringar, men inte enbart.

Finansieringen av välfärdstjänsterna måste också ses i ett större samman-
hang. Det behövs en diskussion om hela den offentliga sektorns finansiering
och resurser. Den demografiska utvecklingen talar starkt för att andelen av
de totala offentliga resurserna som går till verksamheten inom välfärden be hö -
ver öka framöver, det vill säga resurserna till framför allt kommuner, lands -
ting och regioner.

Kommuner och landsting skulle kunna möta »gapet« genom höjda skatter.
Men samtidigt som behovet av ökade resurser kommande år är särskilt starkt
i kommuner, landsting och regioner vilar finansieringen till stor del på en
skattebas där skattehöjningar ofta ifrågasätts. Skatterna på arbetsinkomster
är jämförelsevis höga i Sverige, det gäller inte minst för låga eller medelhöga
inkomster. Höga skatter på arbetsinkomster riskerar också att påverka ar-
betsutbudet negativt. Om kommunalskattens ökningstakt ska hållas tillbaka
blir sektorn allt mer beroende av statliga tillskott i form av statsbidrag.

Ur ett självstyrelseperspektiv är en utveckling med en större andel av fi-
nansieringen i form av statsbidrag problematisk. Rätten att bestämma skat-
tesats och beskatta inkomster lokalt har möjliggjort skillnader i ambitions -
nivå som invånarna kan påverka i lokala val. Dessutom ger möjligheten till
egenfinansiering en betydligt högre grad av långsiktighet i planerings förut -
sätt ningarna. Det finns, bland annat mot den bakgrunden, anledning att fun-
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23. Blocköverskridande samarbetsgrupp bestående av S, M, C, L och MP.
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dera över om ökande statsbidrag kan växlas mot nya, kompletterande skatte-
baser.

I en nordisk jämförelse sticker Sverige ut genom att kommunerna bara har
en skattebas (exklusive kommunal fastighetsavgift). Fastighets- och bolags skatt
är vanliga skattebaser i våra grannländer.

Statsbidragen är nominellt sett oförändrade om inga särskilda beslut fatt as
att öka dem. Det innebär att de realt sett, successivt urholkas i takt med pris-
och löneökningar, ökad befolkning samt exempelvis en större andel äldre i
be folkningen. Regleringar mellan kommunsektorn och staten i samband med
exempelvis utökat ansvar på grund av ändrad lagstiftning görs genom att det
generella statsbidraget ökar. Vid mindre förändringar är det relativt oproble-
matiskt. Men vid större förändringar, till exempel om lands ting  och regioner
helt skulle överta kostnadsansvaret för läkemedel, blir det betydligt svårare.
Att reglera en så stor ansvarsförändring med generella stats bidrag utan ga-
ranterad uppräkning skulle avsevärt öka beroendet av höjda statsbidrag och
skapa mycket osäkra planeringsförutsättningar. Det skulle vid sådana för-
ändringar behövas en regleringsmöjlighet som innebär att intäkterna kan
förväntas öka i ungefär samma takt som kostnaderna.

Finansieringen av offentlig sektor vilar tungt på arbetsinkomster
Skattefinansieringen i Sverige, liksom i övriga oecd-länder, vilar i stor ut-
sträckning på arbetsinkomsterna. Inkomstskatter på löner och trans ferer ings -
inkomster samt sociala avgifter på arbetsinkomster står för nästan 60 pro -
cent av den offentliga sektorns sammantagna skatteintäkter.

I en internationell jämförelse har Sverige ett relativt sett högt skattetryck,
mätt som skattekvot. Även om skattekvoten har minskat betydligt sedan mil-
lennieskiftet, uppgick den till cirka 44 procent 2017, vilket är knappt 10 pro-
centenheter högre än genomsnittet för oecd. Danmark, Frankrike och Bel-
gien har dock en något högre skattekvot. Samtidigt har Sverige lägre skatter
än nästan alla jämförbara länder inom några områden. Det gäller dels fastig-
hetsskatt, dels förmögenhets- och arvskatt som finns i olika utsträckning i
andra oecd-länder. Större delen av skillnaden mot genomsnittet förklaras
alltså av högre skatt på arbetsinkomster, även om denna skillnad har minskat
genom jobbskatteavdragen.
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Tabell 24 • Offentliga sektorns skatteintäkter 2018
Miljarder kronor och procent

                                                                     Mdkr     % av total

Skatt på arbete                                     1 245           59,3
Kommunal inkomstskatt                      728           34,7
Statlig inkomstskatt                                 60             2,9
Jobbskatteavdrag                                  –113           –5,4
Arbetsgivaravgifter                               568            27,1
Skatt på kapital                                      260           12,4
Kapital, hushåll                                         68             3,2
Företagsvinster                                        133             6,3
Fastighetsskatt/avgift                             33              1,6
Skatt på konsumtion m.m.                   578           27,5
Mervärdesskatt                                      447            21,3
Energi m.m.                                                77             3,7
Övrigt                                                           16             0,8
Summa                                                    2 099        100,0

Källa: Budgetpropositionen 2019.
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De senaste åren har behovet av en ny skattereform diskuterats. Motiven är
olika men vanligtvis pekas på behovet av att kunna sänka skatten på arbete
och istället höja skatten på till exempel fastigheter, kapitalinkomster eller
miljöskadlig verksamhet.

Dagens skattebas utgörs av arbets- och transfereringsinkomster
Kommuner, landsting och regioner tar idag ut skatt på arbets- och transfe-
reringsinkomster. Efter diverse avdrag är det en skattebas på cirka 2260 mil-
jarder kronor 2018. Det motsvarar 47 procent av bnp. Den omfattar således
en betydande andel av inkomsterna i samhället. Det finns inget egentligt al-
ternativ som huvudsaklig intäktskälla för samhällets välfärdstjänster. Skat-
tebasen växer i takt med löneutvecklingen och sysselsättningen. Det finns
också en viss konjunkturdämpande effekt, eftersom a-kassa och en del andra
arbetsmarknadsersättningar beskattas.

Skattebasens inkomster är stabil, växande och ger utrymme för lokalt
självstyre genom att det är möjligt att ta ut olika skatt. Det är inte alltid fallet
med andra skattebaser.

I Sverige är skillnaden i beskattning av arbets- och kapitalinkomster ovan-
ligt stor vid en internationell jämförelse. Ett problem detta skapat är att det
ger incitament till skatteplanering. För kommuner, landsting och regioner
har det blivit särskilt synligt när det gäller de så kallade 3:12-reglerna. Utdel -
nings in koms ter från fåmansföretag har ökat kraftigt de senaste åren. Skat-
teplaneringen påverkar kommunsektorns skatteintäkter negativt, då kom-
munsektorn beskattar arbetsinkomster, men inte kapitalinkomster. Även av
detta skäl vore det önskvärt att skillnaderna mellan skatt på arbets- och kapi-
talinkomster minskar.

Kommunförbundets Skattebasberedning24 föreslog att dåvarande grund -
avdrag och särskilda grundavdrag skulle utformas som en statlig skattere-
duktion, på samma sätt som nuvarande jobbskatteavdrag. En statlig skatte-
reduktion innebär att det är statens skatteintäkter som reduceras, till skill -
nad från avdrag som reducerar kommunernas, landstingens och regionernas
skatte intäkter. Att ersätta nuvarande grundavdrag med en skattereduktion
skulle öka skatteintäkterna i kommuner, landsting och regioner med drygt 75
milja rder kronor. Fördelen är så klart att egenfinansieringen skulle öka kraf-
tigt. Nack delen är att skattesystemets komplexitet ökar ytterligare.

Nya skattebaser – hur kan man tänka?
Dagens skattebas ger utrymme för lokalt självstyre eftersom kommuner,
landsting och regioner själva bestämmer skattesatsen på en skattebas som är
avgränsad till kommunen/landstinget. Det är inte självklart att en komplette-
rande skatte bas kan och bör ha samma konstruktion. Det finns tre tänkbara
modeller för en kompletterande kommunal skatteintäkt.
1. Kommunen/landstinget bestämmer skattesatsen på en skattebas som är

avgränsad till kommunen/landstinget.
2. Staten bestämmer skattesatsen på en lokal skattebas. Alternativt får

kommunen/landstinget en viss andel av statens intäkter från en kommu-
nalt avgränsad skattebas.

3. Kommunerna får hela eller delar av en statlig skatt/skattebas. Intäkterna
fördelas till exempel efter antalet invånare.

Den första modellen ger utrymme för olika skatteuttag och därmed också am -
 bitionsskillnader. Ett problem med denna modell är om skattebasen rör sig lätt
över kommungränserna. Konkurrens mellan kommuner/landsting riskerar
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24. På egna ben – förslag till en reformerad kommunal finansiering, november 2000.
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att leda till allt lägre skattesatser och därmed minskande intäkter. Skatten
bör heller inte ha som huvudsyfte att omfördela inkomster om skatten ska
bestämmas lokalt. Fördelningspolitik bör huvudsakligen vara en statlig upp-
gift.

Den andra modellen är lämplig om man vill undvika skattekonkurrens.
Staten kan också fastställa ett intervall för skattesatsen, vilket är vanligt vad
gäller fastighetsskatt i flera länder. Exempel på en viss andel av inkomsterna
är bolagsskatten i Finland.

De två första modellerna kan kombineras med utjämning, på samma sätt
som för dagens skattebas. Ju mer långtgående utjämning desto mer blir skat-
tebasen en allmän finansieringskälla och därmed mer lik den tredje mo dell -
en som i grunden fungerar som generella statsbidrag, men där intäkterna be-
stäms av skattebasens utveckling.

Det är få skattebaser som fungerar bra som »riktiga« lokala skattebaser. I
usa är mervärdesskatten regional, den är dock konjunkturkänslig och kon-
sumtion är allt för lättrörlig för att vara lämpad för olika skatter i olika kom-
muner, i synnerhet när allt mer konsumtion sker via nätet. Lokala skillnader
i bolagsbeskattning förefaller inte heller särskilt rimligt. En andel av statens
skatteintäkter är i så fall mer relevant. Olika skattesatser för hushållens kapi-
talinkomster är också svårt att tänka sig i en globaliserad värld.

Om huvudsyftet är intäktskällor som normalt ökar i takt med tillväxten i
samhället finns flera tänkbara alternativ. En andel av statens intäkter av mer -
värdesskatten är ett exempel. Intäkterna skulle då fördelas efter antalet in-
vånare i kommunen/landstinget.

Skattebaser som ger utrymme för lokala val är främst sådana som har en tyd -
lig koppling till de som bor i kommunen, inkomst av arbete för boende i kom-
munen är ett exempel. Det går också att tänka sig att dagbefolkningens arbets -
inkomster skulle kunna beskattas genom en kommunal arbetsgivaravgift.
Det skulle ge stimulans till ökad sysselsättning i kommunen/lands ting et, äv -
en om det nog inte är lämplig med olika arbetsgivaravgifter. Den del av de stat -
liga arbetsgivaravgifterna som inte har en direkt koppling till pensioner eller
andra transfereringar, den allmänna löneavgiften, har ökat kraftigt det se nas -
te decenniet. Det finns därför en möjlighet att växla delar av denna mot en av -
gift som istället tillfaller kommuner och/eller landsting/region utan att öka
beskattningen av arbete.

Fastighetsskatt på bostäder är som nämnts en vanlig lokal skatt i många
länder, som framförallt är aktuell för kommuner.

Fastighetsavgift/skatt
Den kommunala fastighetsavgiften infördes år 2008 och ersatte den tidigare
statliga fastighetsskatten på bostäder. I propositionen var regeringen dock
också tydlig med att det vare sig är en avgift eller särskilt kommunal; den kom -
munala avgiften är helt enkelt fortsatt en statlig skatt på fastigheter.

Konstruktionen med kommunal fastighetsavgift innebär dock att den årli-
ga ökningen av fastighetsavgifter efter regleringsåret 2008 tillfaller kommu-
nen. Trots att det i praktiken är en statlig skatt är det en intäktskälla, vars
konstruktion innebär att kommunernas intäkter ökar över tid. Mellan 2008
och 2018 beräknas intäkterna från fastighetsavgiften ha ökat med närmare 6
miljarder kronor. Ökningen är dock mycket ojämnt fördelad, räknat i kronor
per invånare.
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Den svenska beskattningen av fastigheter avviker i internationella jämfö-
relser. Fastighetsskatt är för det första en lokal skatt i de flesta länder. Men
som framgår av diagram 30 är den också en väsentligt mindre offentlig in -
täkts källa i Sverige än i många andra länder. Dess betydelse för finan sie ring -
en av offentlig verksamhet minskade väsentligt med förändringarna 2007–
2008, medan fastighetsskatten i flera andra länder inom eu har höjts på se-
nare år.

Fastighetskatt träffar ganska »rätt« utan att påverka incitamenten för ar -
bete. En fastighetsskatt som utgår från värdet på bostaden riskerar inte att få
negativa konsekvenser på arbetsutbudet. Samtidigt finns det ett tydligt sam-
band mellan människors inkomster och värdet på deras bostäder.

Nuvarande fastighetsavgift med dess relativt låga tak innebär en regressiv
beskattning. För småhus är taket 2019 knappt 1,1 miljoner kronor och med
maximal avgift på cirka 8 000 kronor per år. Skatten/avgiften som andel av
bostadens värde minskar ju högre värdet är på bostaden. Och därmed blir
skattens andel av inkomsten oftast också lägre ju högre inkomsten är. En
högre fastighetsskatt skulle därför ha en tydlig fördelningspolitisk profil i en
tid när ökade inkomstskillnader i Sverige har uppmärksammats allt mer.
Pro blemet med fastighetsskatt har främst handlat om legitimitet. Många,
även de som inte drabbats hårdast, har haft svårt att se det rimliga i en skatt
som beror på värdet av bostaden och inte betalningsförmåga utifrån inkom -
ster.

En höjd fastighetsskatt (eller avgift) skulle möjligen upplevas annorlunda
om det fanns en tydligare koppling mellan en fastighetsskatt och den lokala
ser vicen. Man bör dock ha klart för sig att fastighetsvärdena är väldigt ojämnt
fördelade över landet. Dessa skillnader kan i och för sig utjämnas, men då
för svinner också en del av poängen med en lokal fastighetsskatt.

Naturresursskatt
En annan typ av skatt som diskuterats är naturresursskatt. Det skulle kunna
göra att framtida belastning på utjämningssystemet blir mindre. I Norge får
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Diagram 30 • Fastighetsskatt som andel av BNP
Procent
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Källa: SNS Konjunkturrådets rapport 2018. Kapitalbeskattningens förutsättningar.
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kommunerna del av en naturresursskatt baserat på antalet kilowattimmar
som förbrukas. De kommuner som har vattenkraft får också ta del av en av -
gift för kraftstationer som indexjusteras vart femte år. Slutligen har kraft-
kommunerna rätt att köpa el till självkostnad. Elen får nyttjas i kommunen
eller säljas fritt på marknaden. Vissa delar av dessa intäkter går in i de norska
kommunernas utjämningsystem men stora delar blir kvar i kraftkommuner-
na vilket kan skapa bättre förutsättningar för dem än för grannkommunerna.
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4. Hur kan utmaningarna mötas?
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Här redovisas några nyckeltal samt samlade resultaträkningar
för kommuner respektive landsting och även summerade till en
sammantagen bild. För diagram med fördelningen av kostnader
och intäkter för kommuner och landsting var för sig, tabeller med
översikt över statsbidragen och andra data som vi brukat re dovisa
i Ekonomirapportens Appendix hänvisar vi till vår webb  plats, och
området Sektorn i siffror. Gå till www.skl.se, välj Ekonomi, juridik,
statistik/Ekonomi/Sektorn i siffror.

En sammantagen bild av kommuner, landsting och regioner
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APPENDIX

Tabell 25 • Nyckeltal för kommuner, landsting och regioner
Procent och tusentals personer

                                                                                         Utfall Prognos                                    Kalkyl
                                                                                         2017          2018          2019         2020         2021          2022

Medelskattesats, %                                                32,12         32,12         32,21         32,21         32,21         32,21

Kommuner, inkl Gotland                                    20,75        20,74        20,72        20,72        20,72        20,72
Landsting*, exkl Gotland                                     11,42         11,44          11,55          11,55          11,55          11,55

                                                                                         Utfall Prognos                                    Kalkyl
                                                                                         2017          2018          2019         2020         2021          2022

Antal sysselsatta**, tusental                                1 184          1 194          1 197         1 205          1 212          1 217

Kommuner                                                               896            901           903           909            915            918
Landsting                                                                  288            292           294           296           298           299

Volymutveckling, %                                                    0,2               1,3               1,1             0,9               1,3              1,2

Kommuner                                                              –0,5              1,0             0,9             0,8              1,3              1,2
Landsting                                                                    1,5              1,9              1,8              1,2              1,3              1,2

*Gotlands skatteunderlag ingår inte och det går därför inte att summera totalen. 
**Medelantalet sysselsatta enligt Nationalräkenskaperna.
Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Tabell 26 • Sammantagen resultaträkning
Miljarder kronor

                                                                                         Utfall Prognos                                    Kalkyl
                                                                                         2017          2018          2019         2020         2021          2022

Verksamhetsintäkter                                               225            222            227            234            241           249
Verksamhetskostnader                                       –1 019       –1 054      –1 094        –1 138        –1 188       –1 235
Avskrivningar                                                             –34            –34            –37            –39             –41            –43
Verksamhetens nettokostnader                         –828          –866         –904          –943          –987       –1 029

Skatteintäkter                                                            704           724           749             771            801           834
Generella statsbidrag o utjämning                        146             153            165            180            197            210
Verksamhetens resultat                                             22                11               10                 9                12               14

Finansnetto                                                                     5                 5                 2                 1               –1               –3
Resultat efter finansiella poster                           26,5            15,9            12,3              9,7            10,1           10,6

Andel av skatteintäkter o statsbidrag, %                    3,1               1,8               1,3               1,0               1,0               1,0

Anm.: Konsolidering har gjorts avseende köp mellan sektorerna.

Tabell 27 • Kommunernas resultaträkning
Miljarder kronor

                                                                                         Utfall Prognos                                    Kalkyl
                                                                                         2017          2018          2019         2020         2021          2022

Verksamhetsintäkter                                                170            162            166            170             175             181
Verksamhetskostnader                                         –675         –694         –720         –749          –783          –816
Avskrivningar                                                             –23            –23            –25            –27            –28            –30
Verksamhetens nettokostnader                          –529          –555          –579          –605          –636          –665

Skatteintäkter                                                            455           467           482           496            516            536
Generella statsbidrag o utjämning                          92              96            103              111            124             135
Verksamhetens resultat                                              18                 8                 6                 2                 4                 6

Finansnetto                                                                     6                 7                 5                4                 3                 1
Resultat efter finansiella poster                           23,8           14,0             11,1              6,1             6,4             6,8

Andel av skatteintäkter o statsbidrag, %                   4,4              2,5               1,9               1,0               1,0               1,0

Tabell 28 • Landstingens och regionernas resultaträkning
Miljarder kronor

                                                                                         Utfall Prognos                                    Kalkyl
                                                                                         2017          2018          2019         2020         2021          2022

Verksamhetsintäkter                                                  57              62              63              66              68               71
Verksamhetskostnader                                         –346          –362          –377          –391         –406         –422
Avskrivningar                                                             –10              –11             –12             –12             –13             –13
Verksamhetens nettokostnader                         –299            –311          –325          –338           –351          –364

Skatteintäkter                                                            249            257            267            275           286            297
Generella statsbidrag o utjämning                          54              57              62              70              73              75
Verksamhetens resultat                                                4                 3                 4                 7                 8                 8

Finansnetto                                                                    –1               –1               –3               –3              –4              –4
Resultat efter finansiella poster                              2,6              1,8              1,2              3,6              3,7              3,9

Andel av skatteintäkter o statsbidrag, %                   0,9              0,6             0,4               1,0               1,0               1,0

Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Allt tyder nu på att den svenska konjunkturen har passerat sin topp och att en
svagare tillväxt väntar framöver. En inbromsning nästa år är högst trolig i
några betydelsefulla ekonomier i vår omvärld, såsom usa, Kina och Tysk -
land, vilket kommer att sätta avtryck i global tillväxt och utrikeshandel. På
hemmaplan tycks byggboomen vara över; vi räknar med att bostadsbyggandet
minskar under hela 2019. Detta är två huvudförklaringar till en nedväxling av
svensk tillväxt. En svagare utveckling av sysselsättningen medför en påtaglig
dämpning av den kommunala skatteunderlagstillväxten.

Under lång tid har ekonomer varnat för en kommande period med be svär lig
demografisk utveckling. Vi ser nu allt tydligare tecken på att denna period har
inletts, särskilt när det gäller kostnadsutvecklingen i kommun sektorn och
möjligheterna att rekrytera nyckelpersonal. Främst har landstingen påverk -
ats; ett flertal har höjt skatten och klarar ändå inte att upprätthålla en långsik-
tigt hållbar resultatnivå. För kommunernas del har den gynnsamma samhäll-
sekonomiska utvecklingen inneburit att resultatförsäm ring ar och skattehöj-
ningar i stort kunnat undvikas. När nu denna period av stark tillväxt i svensk
ekonomi går mot sitt slut väntar svårare tider.

I ett separat kapitel diskuteras hur kommande utmaningar kan hanteras
genom olika åtgärder. Kan verksamheterna effektiviseras genom användande
av ny teknik? Kan samarbetet med staten förbättras? Behövs nya intäktskäl-
lor? Behöver vi arbeta längre?

På webbsidan Sektorn i siffror på www.skl.se finns aktuella uppgifter om
bland annat kommunernas och landstingens samlade kostnader och intäkter.
Sidan samlar de diagram och tabeller som presenteras i Ekonomirapportens
Appendix.

Ekonomirapporten är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Lands -
ting, med två utgåvor per år. Den beskriver det ekonomiska läget och ut veck -
lingen i kommuner och landsting. Kalkylerna i den här utgåvan sträcker sig
till år 2022.
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