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Det kommunalekonomiska läget 1990--1992 
 
Vi bifogar härmed en promemoria i vilken redovisas vissa uppgifter om kommunernas 
ekonomi enligt bokslut 1990 samt hur kommunerna bedömer budgetläget under 1991 och 
inför 1992. Vi hoppas uppgifterna kan vara av värde i budgetarbetet. 
 
I dagarna kommer vi också att sända ut en inbjudan till två "skattekonferenser". Den första 
äger rum den 28 oktober i Stockholm, den andra den 30 oktober i Göteborg. Utöver 
allmänna, aktuella frågor tar vi då upp nya beräkningar kring avräkningsskatten och dess 
konsekvenser för kommunerna. 
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BILAGA 
 
DET KOMMUNALEKONOMISKA LÄGET 1990--1992 
 
I denna promemoria redovisas vissa uppgifter om kommunernas ekonomi enligt bokslut 
1990 samt hur kommunerna bedömer budgetläget under 1991 och inför 1992. 
 
Uppgifterna avseende 1990 års bokslut baserar sig på kommunernas 
räkenskapssammandrag samt en enkät till samtliga kommuner. Resultatet har presenterats i 
en särskild rapport "Vad kostar verksamheten i Din kommun". 
 
Bedömningen för 1991--1992 grundar sig på en enkät till cirka 45 kommuner om 
bokslutsprognos 1991 respektive budgetförutsättningar inför 1992. Dessa förutsättningar har 
också diskuterats vid två budgetkonferenser under september månad med representanter 
från främst de största kommunerna. 
 
KOMMUNERNAS EKONOMI FÖRSÄMRADES UNDER 1990 
 
Under 1990 försämrades den kommunala ekonomin. I genomsnitt användes 92 procent av 
skatteintäkterna till att betala den löpande verksamheten och två procent till att täcka 
finansiella kostnader. Detta innebar en ökad andel jämfört med 1989. 
 
Under de senaste 20 åren har en successivt ökad andel av skatteintäkterna tagits i anspråk 
för att betala kostnader för löpande verksamhet och räntekostnader. I början av 1970-talet 
var andelen endast 70 procent. De pengar som finns kvar när verksamheten och räntorna 



betalats, dvs resultat 2, har minskat hela perioden och uppgick 1990 till 7 procent av 
skatteintäkterna. Hur resultatet försämrats i olika kommungrupper framgår av diagram 1. 
 
Diagram 1  Hur har 1990 års resultat förändrat sig jämfört med 1989? 
 
 
Skillnaderna mellan kommunerna är mycket stora. Drygt 30 kommuner har ett negativt 
resultat efter skatteintäkter och finansnetto och måste låna till den löpande verksamheten. 
Orsaken till det försämrade ekonomiska läget 1990 var bland annat höga pris- och 
löneökningar. I genomsnitt måste cirka 50 procent av investeringsutgifterna finansieras med 
upplåning. 
 
Jämfört med 1989 har kommunerna dragit ner sin verksamhet betydligt (se bilaga 1). Detta 
gäller dock inte barn- och äldreomsorgen, utan de har liksom tidigare prioriterats. 
 
Tabell 1  Konsumtionsvolym 1990, programmens procentuella förändring 
 
         1990 
          Baskalkyl        Utfall 
 
Barnomsorg           7.8              5.6 Utbildning 
         -0.6             -1.8 Äldreomsorg 
          2.9              3.7 Övrigt 
          1.5             -1.2 
 
Totalt           2.2              0.5 
 
I den s k baskalkylen görs en framskrivning utifrån 
befolkningsförändringar och fattade riksdagsbeslut. Kommunerna har prioriterat 
utbyggnaden av barn- och äldreomsorgen i ännu högre grad än vad baskalkylen indikerar. 
 
Hur utbyggnaden av barn- och äldreomsorgen fördelar sig på olika kommungrupper 
framgår av diagram 2. 
 
Diagram 2  Störst utbyggnad i glesbygds- och landsbygdskommuner 
 
 
Den övriga verksamheten har däremot bantats kraftigt. De områden som dragits ned är 
kultur, fritid, administration samt delar av den tekniska 
verksamheten.Utbildningsverksamheten har också minskat. Förändringen inom utbildning 
respektive den övriga verksamheten framgår av diagram 3. 
 
Diagram 3  Utbildning och övrigt - minskar hos alla utom landsbygdskommunerna 
 
 
Kommunernas kostnader för olika bidrag, främst till bostadsbidrag och kommunala 
bostadstillägg till folkpension (KBT) samt socialbidrag, är sammantaget i princip 
oförändrade jämfört med 1989. Socialbidragen har dock minskat medan kostnaderna för 
bostadsbidrag ökat. 
 
Kommunernas investeringar har, enligt våra beräkningar, minskat i volym med 10 procent 
år 1990 jämfört med 1989. Nedgången skall ses mot bakgrund av kommunernas trängda 
ekonomiska läge, som bland annat inneburit att investeringar skjutits upp. 
 
DET KOMMUNALA LÄGET UNDER 1991 OCH INFÖR 1992 
 
Konsumtion 
 
Den kommunala konsumtionen bedöms dämpas mer än förväntat inte bara för 1990 utan 
även för 1991. Med utgångspunkt i den enkät som kommunerna besvarat bedömer vi att 
ökningen 1991 inte kommer att överstiga 1 procent, vilket i stort överensstämmer med vår 



prognos från förra året. För 1992 är vår prognos en utveckling på ca 0,5 procent. Hela 
utbyggnaden för såväl 1991 som 1992 hänför sig till de två prioriterade områdena barn- och 
äldreomsorg, varvid dock äldreomsorgen tar ett ökande utrymme. 
 
Volymutvecklingen i praktiken bedöms således skilja sig rejält från den så kallade 
baskalkylen, som bygger på en framskrivning utifrån befolkningsförändringar och fattade 
riksdagsbeslut. I den baskalkyl som togs fram i samband med 1990 års långtidsutredning 
förutsågs för 1991 en volymökning med 2,3 procent. Kommunerna verkar således redan ha 
tagit ett stort ekonomiskt ansvar. 
 
Sysselsättning 
 
Utvecklingen hittills under 1991 kan även bedömas utifrån de uppgifter över 
löneutbetalningar som samlas in i samband med arbetsgivarnas 
preliminärskatteinbetalningar. Uppgifterna för första halvåret 1991 pekar mot en 
sysselsättningsökning på 1-1,5 procent jämfört med första halvåret 1990. 
 
Eftersom de verksamhetsområden som byggts ut är relativt arbetskraftsintensiva, motsvaras 
sysselsättningsökningen av en något lägre verksamhetsökning på knappt 1 procent. 
 
Under 1991 förväntas sysselsättningen i kommunerna öka med omkring 7 000 årsarbetare. 
År 1992 dämpas verksamhetsökningen, varvid antalet bedöms öka med omkring 5 000 
årsarbetare. Med oförändrad sysselsättningsgrad per anställd motsvarar detta omkring 9 000 
fler personer år 1991, respektive 6 000 personer år 1992. 
 
Transfereringar 
 
Kostnaderna för bostadsbidrag beräknas öka med drygt 50 procent under 1991. Kostnaden 
för KBT, inklusive det särskilda tillägget till KBT (SKBT) som infördes i början av året, 
förväntas öka med cirka 10 procent. Även socialbidragen ökar med cirka 10 procent. I denna 
procentuella förändring har, utöver prisutvecklingen, även direkta effekter av 
skattereformen räknats bort. 
 
Vad gäller utvecklingen av kommunernas kostnader 1991 för bostadsbidrag och KBT avser 
vi att senare under hösten återkomma med ett mer utförligt prognosmaterial. 
 
Inför 1992 bedömer kommunerna i vår urvalsenkät att bostadsbidrag och KBT i stort sett blir 
oförändrade. Utvecklingen för socialbidragen är mer osäkra, likaså utvecklingen för 
kommunernas 
sysselsättningsbefrämjande åtgärder. Här får den allmänna ekonomiska utvecklingen stor 
betydelse. 
 
Investeringar 
 
En uppgång i kommunernas investeringsvolym kan sannolikt förväntas för perioden 1991--
1992. Orsaken är delvis ett "överhäng" från 1990 på grund av att momsen får lyftas av från 
och med 1991. Vi beräknar att investeringsvolymen ökar med knappt 10 procent för såväl 
1991 som 1992. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 1992 
 
Statsmakterna har skärpt kraven på den kommunala sektorn. Då 1991 års reviderade 
finansplan i våras behandlades, betonade riksdag och regering betydelsen av tillväxt i 
ekonomins konkurrensutsatta delar. I den nationella kalkylen drogs den kommunala 
volymtillväxten ner från tidigare 1 procent per år till högst 0,5 procent per år från och med 
1992. Resurser måste i stället skapas genom effektivisering, omprioritering och ökad grad av 
avgiftsfinansiering. 
 
Allmänna planeringsförutsättningar inför 1992 är bland annat: 
 
*  Skattestopp 



 
För åren 1991 och 1992 har riksdagen beslutat om en tillfällig begränsning av kommunernas 
beskattningsrätt. För åren 1993 och 1994 gäller en överenskommelse mellan regeringen och 
de två kommunförbunden om ett frivilligt skattestopp. I samband med denna 
överenskommelse uttalade regeringen att ett förlängt skattestopp skulle övervägas om 
kommunerna ändock skulle överväga att höja skatten eller om volymtillväxten överstiger 
det samhällsekonomiska utrymmet. 
 
*  Ädel 
 
Den genomsnittliga utdebiteringen i kommunerna uppgår till 17,32 kronor per skattekrona 
för 1991. Den totala skattesatsen till kommun, landsting och kyrkan uppgår år 1991 till 31,15 
kronor per skattekrona. 
 
Från och med 1992 tar kommunerna över stora delar av äldreomsorgen från landstingen. 
Landstingen skall då sänka sin skatt motsvarande det minskade utdebiteringsbehov som 
följer av ändrat huvudmannaskap. Kommunerna får höja skatten i motsvarande grad. 
Skatteväxlingen varierar mellan länen från 1,80 kronor per skattekrona till 3,20 kronor per 
skattekrona. Om samtliga kommuner höjer sin skatt lika mycket som landstingen sänker, 
kommer skattesatsen i kommunerna att variera mellan 13,20 och 21,05 kronor per 
skattekrona. Skillnaden i utdebitering 1992 mellan kommunerna skulle i så fall öka från 6,60 
till 7,85 kronor per skattekrona. Den totala kommunala skattesatsen, det vill säga inklusive 
landstingen, påverkas dock inte. 
 
*  Höjd skatteutjämningsavgift 
 
Den generella skatteutjämningsavgiften 1992 uppgår till 1,15 kronor per skattekrona. Detta 
inkluderar den tillfälliga höjningen med 25 öre, det vill säga den likviditetsindragning på 3 
miljarder kronor som sker från kommunsektorn enligt riksdagens beslut våren 1991. 
 
*  Sjuklön 
 
Från 1 januari 1992 tar arbetsgivarna över ansvaret för sjukersättningen under de första 14 
dagarna i varje sjukperiod. För att kompensera de ökade kostnaderna för arbetsgivarna 
sänks sjukförsäkringsavgiften med 1,9 procentenheter. 
Sjukförsäkringsavgiften uppgår därmed till 8,2 procent under 1992. 
 
DET FRAMTIDA KOMMUNALEKONOMISKA LÄGET 
 
Utrymmet för kommunal expansion på längre sikt är en av de många uppgifter som lagts på 
den kommunalekonomiska kommittén att bedöma. Enligt hittills gällande tidsplan skall 
kommittén lägga sitt förslag i december månad innevarande år. 
 
Under 1991 och 1992 sker en viss tillfällig förbättring av kommunernas ekonomi, vilket beror 
på en förväntad lägre pris- och löneökning samt den tvååriga eftersläpningen i utbetalning 
av kommunalskattemedel. Eftersläpningen innebär att 1990 års höga löneökningar tillfaller 
kommunerna i form av skatteintäkter 1992. 
 
Från och med år 1993 försämras läget påtagligt. En av orsakerna är skattereformen och den 
avräkningsskatt som riksdagen beslutat om för åren 1991--1995. Enligt vår bedömning är 
avräkningsskatten för hög. Nya beräkningar över skattereformens effekter för kommunerna 
kommer att presenteras i slutet av oktober månad. Men även med en korrekt neutralisering 
finns en långsiktig obalans mellan kommunernas inkomster och utgifter. Ett negativt 
finansiellt sparande väntas bli resultatet även vid en helt oförändrad kommunal 
konsumtionsvolym. 
 
Den växande obalansen mellan inkomster och utgifter beror bland annat på den fortgående 
utholkningen av statsbidragen till kommunerna. Med nu gällande regler skulle 
urholkningen motsvara två kronor per skattekrona mellan 1990 och 2000. För den framtida 
ekonomiska situationen kommer därför den kommunalekonomiska kommitténs förslag att 
få stor betydelse. 



 
Kommittén kommer också att lägga förslag om minskad eller slopad eftersläpning i 
kommunalskatteutbetalningarna. Förslaget grundas på den expertutredning som nu under 
hösten presenterar alternativ till dagens system med tvåårig eftersläpning och som lämnas 
som underlag till kommittén. 
 
OMPRÖVNINGS- OCH FÖRNYELSEARBETE 
 
Ett omfattande omprövnings- och förnyelsearbete pågår i kommunerna för att anpassa de 
kommunala utgifterna till inkomsterna. Enligt en enkät som ett urval kommuner besvarat 
under hösten sker denna anpassning främst genom rationalisering/effektivisering och 
samordning. I andra hand handlar det om nedskärning och avveckling. Därefter ser 
kommunerna över avgifter, säljer ut fastigheter och bolagiserar. Jämfört med en 
motsvarande enkät under förra hösten tillgriper man till viss del fortfarande generella 
sparkrav, det vill säga sparar enligt "osthyvelsmetoden", men inte alls i samma utsträckning 
som tidigare. Kommunerna genomför nu istället mer genomgripande, strukturella 
förändringar. 
 
Exempel på effektiviserings- och rationaliseringsåtgärder är samordnad skolbarnsomsorg, 
samordnad fritid och kultur samt samordning med andra kommuner. Organisatoriska 
förändringar innebär i många fall att ett system med beställare/utförare introduceras. 
Nämndorganisationen ses över i många kommuner med bland annat samordning av 
nämnder, vilket i vissa fall också innebär en bantad politisk organisation. 
 
Exempel på nedskärning/avveckling finns till exempel inom fritids- och kulturområdet 
samt inom administrationen. 
 
 
BILAGA 
 
Konsumtionsförändringar mellan 1989 och 1990 för vissa verksamheter 
 
                                     Transfe- 
                Totalt Utbildn Barnomsorg Äldreomsorg Övrigt reringar 
 
Län 
 
Stockholms       0,7    2,7     7,3       6,8          -3,4   0,9 Uppsala         -0,3   
-3,5     8,0       0,7          -0,8   1,5 Södermanlands   -0,5   
-4,4     8,1       4,7          -1,3  -2,8 Östergötlands   -0,2   
-1,9     8,0       5,9          -2,5   2,1 Jönköpings       2,4   
-0,8    11,1       2,4           4,0  -2,8 Kronobergs       3,1    
1,3    11,8       3,9          -1,6   1,4 Kalmar           2,1   
-0,6    12,1       9,4          -2,8   0,0 Gotlands        -6,6   
-0,5    -0,6      -0,6         -11,3  -6,0 Blekinge         0,2   
-1,7     3,0       2,1          -4,9   7,6 Kristianstads    2,3   
-0,1    11,4       5,5           0,6   0,7 Malmöhus         1,3   
-3,6    10,2       5,1           0,9   1,4 Hallands         4,4   
-1,3    12,3       8,0           6,2   1,2 Göteb och Bohus  1,3   
-0,3     6,2       6,3          -0,1   3,9 Älvsborgs        2,0   
-2,9    10,6       6,5           1,2  -0,8 Skaraborgs       2,7   
-2,1     9,1       4,6           1,4  -1,8 Värmlands        0,6   
-4,7    12,1       6,9           0,0   3,6 Örebro           2,2    
0,1    10,0       4,9          -2,0  -0,1 Västmanlands     0,0   
-0,4     7,2       3,4          -0,2   2,6 Kopparbergs      3,2   
-1,8    12,6       8,6           0,1   4,9 Gävleborgs       0,3   
-2,6     6,7       3,3          -1,1   0,7 Västernorrlands -0,9   
-4,3    10,5       0,6          -3,0   8,4 Jämtlands        2,3    
1,2    12,8       6,1          -1,8  -6,0 Västerbottens    1,4   
-2,2    12,3       6,5           0,4   1,1 Norrbottens      1,3   
-0,8     7,8       4,3          -0,6   1,4 



 
Folkmängd 
 
      0-  4 999  0,8   -1,1    11,8        4,5         -2,8   0,3 
  5 000-  9 999  2,6   -0,4    11,3        4,7          0,9   0,8 
 10 000- 14 999  2,4   -1,3    10,6        5,3          1,5  -1,0 
 15 000- 19 999  0,9   -3,1     9,2        4,0          0,0   3,5 
 20 000- 29 999  0,6   -1,2     8,8        5,4         -2,7   0,0 
 30 000- 49 999  0,1   -1,1     8,9        5,8         -0,8   0,9 
 50 000- 99 999  0,9   -1,8     7,6        9,1         -3,4   4,7 100 000-199 999 -1,2   
-3,2     8,1        6,0         -0,7   5,6 200 000-700 000  0,1    
0,1     1,7        1,6         -0,9  -0,1 
 
Kommungrupp 
 
Storstäder         0,1  0,1     1,7        1,6         -0,9   0,1 Förortskommuner    1,0  0,3     8,1        7,6         
-2,4   0,2 Större städer      0,2 -4,1     8,0        7,0         -1,4   4,6 Medelstora städer  0,8 -0,7     9,2        
5,8         -2,0   1,0 Bruksorter         1,5  0,2     7,5        2,2         -0,5  -1,5 Normalkommuner     1,3 -
2,3     9,6        5,2          0,1   1,2 Glesbygdskommuner  1,8 -0,2    12,1        5,7         -1,6   0,9 
Landsbygdskommuner 3,3 -1,1    12,5        4,1          3,1   0,3 


