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Hur ser skåne ut 2050?

Tillitsdelegationen halvvägs

Johan Wester var moderator för KEFU-dagen
Louise Bringselius är Tllitsdelegationens forskningsledare

Ärets KEFU-dag hade som tema Vad gror i den
skånska myllan - tänkbara skepnader av Skåne 2050,
något som intresserade så många att ﬂera anmälda
ﬁck ställa sig på en väntelista. Johan Wester var
liksom förra året moderator.
KEFU-dagen inleddes med att Peter Gärdenfors,
professor i kognitionsvetenskap vid Lunds
universitet, gjorde en resa framåt i tiden till 2050
och beskrev hur han tänkte sig att det ser ut då.
Gärdenfors berättade bland annat att en av de
största omvälvningarna varit genombrottet för de
självkörande bilarna, som på allvar slog igenom 2020
och som drivs av el och etanol. Spårvägen i Lund
lades ned efter 10 år eftersom den helt
konkurrerades ut av de autonoma bilarna. Och mindre
transporter till hemmen av till exempel livsmedel
sköts av drönare. Klimatförändringarna har också lett
till att Skåne 2050 är en viktig vinproducent. Inom
sjukvården sköts mycket av de enklare sysslorna av
robotar, och konsumentorganisationerna har blivit så
stora att de utvecklats till partier som tagit makten i
de ﬂesta länder.

Den 15 juni kom Tillitsdelegationen med sitt
delbetänkande om ersättningsmodeller, där en av en
av slutsatserna är att det inte ﬁnns någon perfekt
ersättningsmodell, utan att de ﬂesta modeller kan
justeras så att de ger mer eller mindre utrymme för
medarbetarna.
– Förhoppningsvis kan delbetänkandets slutsatser
medverka till en mer nyanserad diskussion om
ersättningsmodellerna, säger Louise Bringselius,
Tillitsdelegationens forskningsledare och docent i
företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund.
Enligt delbetänkandet är det sammanhanget och den
övriga styrningen som avgör vilka effekter
ersättningsmodellerna får. Tillitsdelegationen drar
också slutsatsen att ersättningsmodellernas
betydelse i styrningen visserligen inte ska överdrivas,
men att det allmänt kan bli dyrt att ständigt behöva
parera effekterna av en väldigt detaljerad
ersättningsmodell.

Läs mer
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Bättre tillgänglighet till vård genom matchning av
behov och utbud

Vikten av omvärldsbevakning för kommunerna

Mikael Hellström och Ulf Ramberg från KEFU
Lars Nordrgen, docent vid Institutionen för service management
och tjänstevetenskap

Genom att matcha utbud och efterfrågan i vården på
ett effektivt sätt skulle väntetiderna kunna minska,

Vilket behov har kommunerna av omvärldsbevakning
och vilken förmåga har de att tillgodogöra sig
omvärldsbevakningen? Det undersöker Mikael
Hellström och Ulf Ramberg i en rapport utgiven av
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en kontinuitet i vårdförloppet skulle kunna uppnås
och patienternas upplevda servicekvalitet skulle
kunna bli väsentligt bättre. Det är några av
slutsatserna i en ny KEFU-rapport av Catharina
Wingner Leiﬂand och Lars Nordgren, som också
utvecklat en modell för hur denna matchning skulle
kunna gå till.
Sverige rankas högt när det gäller medicinsk
kompetens, men när det gäller tillgänglighet och
upplevd vårdkvalitet ligger Sverige i bottenskiktet
bland europeiska länder. Långa väntetider, känslan av
att ha hamnat fel och att ständigt behöva upprepa
sin medicinska historia är något många känner igen.
Det behövs en bättre koordinering av beﬁntliga
resurser och vårdbehov, menar rapportens författare.
Nyckelorden för att vården ska uppfattas som
tillgänglig är samordning, väntetider, kompetens och
kontinuitet
.

NATKOM. Det ser ut som om många kommuner
behöver göra satsningar på att utveckla sina
förmågor – både organisatoriskt och
kunskapsmässigt.
Rapporten bygger på enkät som skickats till samtliga
ledande beslutsfattare i de 26 kommuner som
medverkat i det nyligen avslutade nationella
kommunforskningsprogrammet Natkom 2.
Dessutom har intervjuer gjorts i fyra av de
medverkande kommunerna.
Omvärldsbevakningen kan till exempel röra sådant
som att bedöma ﬂyktingströmmar och andra
demograﬁska faktorer som i sin tur påverkar hur
många skolor och lärare kommunen behöver. Eller hur
utvecklingen på miljöområdet kommer att påverka
kommunens arbete och ekonomi. Eller rent allmänt
förhålla sig till förändringar i sin omvärld för att på
bästa sätt kunna hushålla med sina resurser.

Läs mer

Läs mer

Hur EU:s statsstödsregler påverkar demokratin och
det kommunala självstyret

Städer som inte helas

Linda Nyberg disputerade den 21 april

Per Magnus Andersson

Under ﬂera år tillämpades en kombination av
prestationsbaserad och fast ersättning för
sjukhusvården i Region Skåne, men numera baseras
ersättningen helt på fasta anslag. I ett nytt KEFUprojekt undersöker Anna Häger Glenngård och Lina
Maria Ellegård vilka effekterna blir av en sådan
förändrad ersättningsmodell.

Det talas ofta om att de svenska storstäderna blir
allt mer delade. Men det ﬁnns städer i världen där
delningen närmast är total. Statsvetaren Ivan Gusic
studerar i sin kommande doktorsavhandling tre
sådana städer – Belfast, Mostar och Mitrovica.

– Det vi vill titta på är främst vilka konsekvenserna
blir i olika delar av styrkedjan, men också hur den nya
ersättningsmodellen påverkar uppfyllandet av de
övergripande målsättningarna i sjukhusvården, säger
Lina Maria Ellegård.
Region Skåne började 2012 gradvis övergå från ett
till stor del rörligt DRG-baserat ersättningssystem till
fast anslagsﬁnansiering. Ersättning baserad på DRG
(diagnosrelaterade grupper) innebär att vårdgivaren
får betalt per DRG-viktat vårdtillfälle, vilket anses ge
vårdgivare incitament att sätta ”lönsamma”
diagnoser, välja slutenvårdsbehandling även när
billigare öppenvård är ett alternativ och undvika
vårdtunga patienter.

– Jag tittar på vad jag väljer att kalla postkrigsstäder, alltså städer som kommit ur ett krig,
men som aldrig fått någon etablerad fred, säger Ivan
Gusic. I motsats till exempelvis Hamburg och Paris är
det städer där det ﬁnns två tydliga sidor som ser helt
olika på hur framtiden för staden bör utformas när
kriget är över. Jerusalem är ett klassiskt exempel på
sådana städer där det uppstått en delning och där
denna delning sedan blivit cementerad.
Ivan Gusic, som är född i Sarajevo och kom till
Blekinge som 5-åring, tog sin kandidatexamen i fredsoch konﬂiktforskning och fortsatte med en
masterutbildning vid statsvenskapliga institutionen i
Lund, där han nu snart också lägger fram sin
doktorsavhandling.
De städer Ivan Gusic studerar i sin avhandling är
Belfast i Nordirland, Mostar i Bosnien-Hercegovina
och Mitrovica i Kosovo, de mest konﬂikttyngda och
delade städerna i sina respektive länder.
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Unikt nationellt kommunforskningsprogram avslutas

Unikt nationellt kommunforskningsprogram avslutas
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I juni kom slutrapporten för Natkom2 med en sammanfattning
av resultaten från de 16 projekt som genomförts i denna andra
del av det Nationella kommunforskningsprogrammet.

I juni kom slutrapporten för Natkom2 med en sammanfattning
av resultaten från de 16 projekt som genomförts i denna andra
del av det Nationella kommunforskningsprogrammet.

Det nationella kommunforskningsprogrammet startades 2010
av landets fyra universitetsanknutna kommunforskningsinstitut,
KEFU, IKE, KFi och CKS. Det ansågs viktigt med ett nationellt
forskningsprogram efter ﬁnanskrisen 2008, som bedömdes
kunna leda till stora anpassningsproblem för Sveriges
kommuner. Den första delen av programmet, med 47
medverkande kommuner, handlade just om hur kommuner
kunde anpassa sig till de nya förutsättningarna och handskas
med besvärliga situationer. Denna del avslutade 2013. Året
efter påbörjades Natkom 2, och denna gång var temat hur
kommunerna hanterar resursanpassning och
verksamhetsutveckling. I Natkom 2 medverkade 26 kommuner,
bland dem Lund, Malmö, Osby och Sjöbo från Skåne.
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KEFU är ett samarbetsorgan mellan Region Skåne, Skånes kommuner och Lunds universitet. Ett av KEFUs uppdrag är
att sprida aktuell kommunalekomisk forskning och det sker bland annat genom detta nyhetsbrev. Du får nytt från KEFU
som anställd i någon av våra samarbetsorganisationer eller genom att du tidigare har visat intresse för KEFUs
verksamhet. Kontakta gärna KEFUs kansli om du har några frågor.
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KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se
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