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8 år på KEF

32 år på Förvaltningshögskolan

33 år på KFi

Expert åt finansdepartementet

27 år som redovisningschef och 

ekonomichef



Vad behöver göras för förbättra ekonomi- och verksamhetsstyrningen i 

kommuner och regioner?

10-åriga planer för god ekonomisk hushållning. Ett längre
tidsperspektiv är nödvändigt I styrningen

Budgetprocessen bör förändras

Budgetdokumentet mäste utvecklas till ett styrning och
uppföljnigsdokument

Ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodeller måste förenklas.

Från deskriptivitet till analys

Var försiktig med "Copy Paste"

Utbildning politiker och chefer I ekonomi är viktigt



10 åriga planer för god hushållning främjar långsiktighet

Motverka budgetens kortsiktighet

• Långsiktiga planer för bl.a. investeringar

• Långsiktiga Finansiella och verksamhetsmässiga mål

• Finansiella risker

• Verksamhetsrisker

Ett brett angreppsätt för långsiktighet

• Politisk enighet kring de finansiella målen?



Budgeten och budgetprocessen bör kvalitetssäkras

Utformningen av budgeten

• Ny modell som en blandning av” november och 

junimodellen”.

• Treårig budget för verksamheten på enhetsnivå

• Treårig investeringsbudget enligt 10 årigt program

• Mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning på 

verksamhetsnivå

Regler och principer för budgetmötena 

• Enlig väktare och förkämpare

• Aktivt deltagande från alla ekonomiskt ansvariga 



Budgetdokumentet bör förnyas

Förnya budgeten

• Kortare dokument

• Kopplas ihop med det 10-åriga programmet

• Bättre finansiella analyser

• Bättre riskanalyser av omvärld och verksamhet

• Likformighet med delårsrapport och årsredovisning

• Utveckla målstyrningen

Sluta med flosklerna i budgeten!

Varför är de flesta kommunövergripande 

målen icke mätbara visioner. Tydlighet 

krävs!

Mått rätt saker på rätt sätt! Fokus på vad 

insatta resurser ger för effekter och inte 

kvantiteter!



Mer fokus på analys av effekt  

Resurs – Aktivitet – Prestation – Effekt”

Kommunen har i budgeten satsat 20 mkr på att öka lärartätheten med 0,2%. Detta skall leda till 
meritvärdet förbättras med 2 procentenheter och lärarindex med 3 procentenheter. Detta skall 
uppnås senast 2025.

– Detta har inneburit att antal elever har minskat med 1,5 elever per klass.   

– Meritvärdet har ökat med 0,6%. Jämfört med jämförelsegrupp har meritvärdet förbättrats med 2,1%.  

– Elevindex har legat still på 87%.  

– Nöjd medarbetaindex/lärarindex har ökat med 2%.   

– Föräldrarindex har ökat med 0,5%  

Satsningen på ökad lärartäthet förefaller ha inneburit ha lett till att lärarna är mer nöjda med 
sin arbetssituation. När det gäller elever och föräldrar  har ännu inte noterats några större 
förändringar av index. En svag uppgång av meritvärdet kan utskiljas , men det måste följas på 
längre sikt.

Effekt

Prestation

Effekt

Effekt

Effekt



Kraftsamling kring ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodeller 

Modeller för hantering av över- och underskott på verksamhetsnivå

• Motivation

• Tydliga modeller och regelverk enligt ”påverkbarhetsprincipen”

• Följsamhet från beslutsfattare

Ansvarutkrävande och belöningssystem

• Vad innebär att ha ett ekonomiskt ansvar? 

• Dokumentera regler och målsättningar

Är detta möjligt?

Resultatstyrning med 

tillitsbaserat förhållningsätt



Från deskriptivitet till analys

Nuläge 

/Swot

Analys

Krav / 

Intressent

analys

Problem

analys

Orsak /

verkan

analys

Riskanalys

Kvalitativa 

besluts

underlag

Mål

Mått

GAP

Handlingsplan

Skapa strukturer för analys

• Olika analysmodeller måste 

användas kontinuerligt

• Utbildning krävs i analys



Lösningen ligger inte i ”Copy – Paste”

Glöm aldrig att kommunen är klassisk ”bugdetkopplade 

organisation. Den skall och kan inte styras som 

marknadsorienterat företag.

Låt oss lära oss om hur det gick för nästan samtliga NPM-

modeller som infördes i kommunsektorn.

Hitta inspiration från företagsekonomiska management 

modeller, men glöm inte att ställa frågan om de byggda 

för att fungera i bugdetkopplad organisation.

• Beställarutförarmodell
• Kundval/vårdval
• Resultatenheter
• Balansräkningsenheter
• Prestationsersättning, 
• DRG
• Skolpeng
• Intreprenader

Internprissättningsmodeller
• Balanserad styrning
• Lean
• Öppna jämförelser
• Best praktice
• Best Value

Modeller i NPM:s anda



Säkerställa kompetensen hos kommunens beslutsfattare

Utbildning av chefer och politiker

• Nyckel till en god ekonomistyrning

• Kontinuerlig årlig utbildning för nya chefer

• Inte bara processer och modeller utan grundläggande 

kommunal ekonomi

Återkoppling till chefer och politiker

• Årlig föredragning av ekonomin för alla chefer och politiker

• Både centralt och lokalt perspektiv

• Använd Zoom för att nå ut!



Våra utbildningar för dig som är förtroendevald

På plats / På distans / Skräddarsytt hemma hos er

Intern kontroll
Arbeta med att stärka förutsättningar att utföra uppdraget 
utifrån olika intressenters krav och mål.

Den kommunala juridiken

Ett antal grundläggande lagar och förordningar styr vad
en kommun eller region får göra eller inte.

Redovisnings- och budgetfrågor för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för redovisningen och att 
upprätta en budget.

Kommunal ekonomi för förtroendevalda
Som förtroendevald finns det ett antal ekonomiska 
begrepp att förstå, vilket underlättar ditt uppdrag.

Upphandling av varor och tjänster

Alla varor och de flesta tjänster som kommunen måste
ha för att klara sin verksamhet måste upphandlas. 

Ägarstyrning

Du som förtroendevald måste förstå de olika spelreglerna
samt hur en aktiv styrning av bolagen ska gå till både 
när det handlar om krav och förväntningar.

Målstyrning

Målstyrning innebär att man via ett övergripande mål och 
bryter ner det till konkreta handlingar. 

Bedriva revision inom kommunal verksamhet

en utbildning för dig som arbetar som förtroendevald revisor.

Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en 
effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, 
mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

.



Fokus på olika utbildningar

Utbildning av politiker

• Kommunal särart

• Skatteutjämningssystemet

• Den kommunala budgeten ur tre perspektiv

• Analys och uppföljning av verksamheten

Utbildning av chefer

• Kommunal särart

• Den kommunala budgeten ur tre perspektiv

• Grundläggande redovisning

• Analys och uppföljning av verksamheten

Digital utbildning för politiker den 10 februari


